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Cumprimento de Obrigações Fiscais - Adiamento de Prazos

Compliance with Tax Obligations - Postponement of Deadlines

Foi divulgado o Despacho nº 229/2020-XXII, de 24 de junho, do Secretário

Order No. 229/2020-XXII, of 24 June of the Secretary of State for Tax

de Estado dos Assuntos Fiscais, veio prorrogar os prazos de entrega de

Affairs, extended the deadlines for submission of periodic VAT returns and

declarações periódicas de IVA e de pagamento do imposto exigível nos

payment of the tax due as detailed below:

termos seguintes:
Regime de
IVA

Mensal

Trimestral

Período de
Imposto
Maio de
2020
Junho de
2020
2º trimestre
de 2020

Data Limite para
Cumprimento da
Obrigação
Declarativa

Data Limite para
Pagamento do
Imposto

2020-07-17

2020-07-25

2020-08-17

2020-08-25

2020-08-22

2020-08-25

VAT
Scheme

Monthly
Scheme
Quarterly
Scheme

Tax Period
May
2020
June
2020
2nd Quarter
2020

Deadline for
Submission
of the
VAT Return

Deadline for
VAT Payment

2020-07-17

2020-07-25

2020-08-17

2020-08-25

2020-08-22

2020-08-25

O Despacho define também que o procedimento de substituição das

Order also defines that the procedure for replacing VAT returns of tax periods

declarações de IVA dos períodos de imposto cujos prazos já haviam sido

whose deadlines had already been postponed following previous Orders can

adiados na sequência de despachos anteriores pode efetuar-se até 20 de

be carried out until December 20 of this year, without any additions or

dezembro do corrente ano, sem quaisquer acréscimos ou penalidades.

penalties.

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/De

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Des

spachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_229_2020.pdf

pachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_229_2020.pdf
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