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Caro(a) Associado(a),  

 

No passado dia 9 de junho, o Governo entregou na Assembleia da República a proposta de 

Orçamento de Estado Suplementar para 2020, através da Proposta de Lei nº 33/XIV, justificada 

pela necessidade de implementação de medidas extraordinárias e de prorrogação de 

determinados apoios financeiros, devido à situação excecional resultante da pandemia COVID-

19. Entre as medidas, destacam-se as já incluídas no Plano de Estabilização Económica e Social 

(PEES).  

 

No que respeita às medidas consagradas neste Orçamento Suplementar, as mesmas dizem 

respeito a: 

 Dedução de prejuízos fiscais apurados entre 2020 e 2021; 

 Autorização legislativa para apoios ao emprego na retoma progressiva da atividade das 

empresas; 

 Limitação extraordinária de pagamentos por conta em sede de IRS ou IRC de 2020; 

 Incentivo às reestruturações empresariais; 

 Regime excecional de pagamento em prestações para dívidas tributárias e dívidas à 

Segurança Social; 

 Regime especial de transmissibilidade de prejuízos fiscais; 

 Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento II; 

 Adicional de solidariedade sobre o setor bancário. 

 

 

De acordo com o calendário estabelecido, este Orçamento Suplementar terá a sua votação 

final a 3 de julho, a que seguirá a promulgação por parte do Presidente da República. 

 

Apresentamos de seguida a informação detalhada sobre as principais medidas propostas no 

Orçamento Suplementar, com potencial impacto na atividade das nossas empresas.  
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ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 2020 

- Descrição das Medidas -  
 

 

 

 

Dedução de prejuízos fiscais apurados entre 2020 e 2021 

 

 Aumento do prazo de reporte dos prejuízos fiscais apurados no período de 

tributação de 2020 e 2021 de 5 para 10 anos. Para as pequenas e médias empresas 

(PME), o prazo de 12 períodos de tributação mantém-se; 

 Alargamento de 70% para 80% do limite para a dedução ao lucro tributável, quando a 

diferença resulte da dedução de prejuízos fiscais apurados nos períodos de tributação de 

2020 e 2021; 

 Relativamente aos prejuízos fiscais vigentes no primeiro dia do período de tributação de 

2020, a contagem do prazo de reporte não considera os períodos de tributação de 2020 e 

2021. 

 

 

 

 

Autorização legislativa para apoios ao emprego na retoma progressiva da atividade das 

empresas 

 

 O Governo fica autorizado a criar, até 31 de dezembro de 2020, um apoio 

extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise 

empresarial com redução de período normal de trabalho e respetiva remuneração, 

com a duração de um mês e prorrogável mensalmente até ao máximo de cinco meses; 

 Fica também autorizado a determinar limites aos despedimentos e à distribuição de 

dividendos; 

 A situação de crise empresarial é definida em função da quebra de faturação. 
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 O Governo propôs a criação de um regime especial que permite que os sujeitos 

passivos que, no ano de 2020, não procedam ao primeiro e segundo pagamentos por 

conta, possam regularizar o montante total até à data limite de pagamento do 

terceiro pagamento por conta, sem quaisquer ónus ou encargos; 

 Em sede de IRC, podem ser limitados os pagamentos por conta, nos seguintes 

termos: 

o o primeiro e segundo pagamentos por conta relativos ao período de tributação 

de 2020 podem ser limitados a 50% do respetivo quantitativo, desde que a 

média mensal de faturação comunicada através do E-fatura referente aos 

primeiros seis meses do ano de 2020 evidencie uma quebra de, pelo menos, 

20% em relação à média verificada no período homólogo do ano anterior ou, 

para quem tenha iniciado a atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, em 

relação à média do período de atividade anteriormente decorrido; 

o a limitação é também aplicável à totalidade do quantitativo do primeiro e 

segundo pagamentos por conta relativos ao período de tributação de 2020, 

sempre que a média mensal de faturação comunicada através do E-fatura 

referente aos primeiros seis meses do ano de 2020 evidencie uma quebra de, 

pelo menos, 40 % em relação à média verificada no período homólogo do ano 

anterior ou, para quem tenha iniciado a atividade em ou após 1 de janeiro de 

2019, em relação à média do período de atividade anteriormente decorrido, 

ou quando a atividade principal do sujeito passivo se enquadre na 

classificação de atividade económica de alojamento, restauração e similares; 

o caso o sujeito passivo verifique que, como consequência da redução total ou 

parcial do primeiro e segundo pagamentos por conta, pode vir a deixar de ser 

paga uma importância superior a 20% da que seria entregue em condições 

normais, pode regularizar o montante em causa até ao último dia do prazo 

para o pagamento do terceiro pagamento, sem quaisquer ónus ou encargos, 

mediante certificação por contabilista certificado no Portal das Finanças; 

o caso venham a ser devidos juros compensatórios em consequência da 

limitação, cessação ou redução dos pagamentos por conta no período de 

tributação de 2020, os mesmos contam-se dia a dia, a partir do prazo limite do 

pagamento do terceiro pagamento por conta até à data em que, por lei, a 

liquidação deva ser feita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitação extraordinária de pagamentos por conta em sede de IRS ou IRC de 2020 
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 No âmbito de operações de fusão realizadas durante o ano de 2020, durante os 

primeiros três períodos de tributação, não é aplicável a limitação da dedução dos 

prejuízos fiscais à proporção entre o valor positivo do património líquido da sociedade 

que dispõe dos prejuízos fiscais em reporte e o valor do património líquido de todas as 

sociedades envolvidas na operação de reestruturação. Para usufruir deste incentivo, 

devem ser cumpridas as seguintes condições, cumulativamente: 

o os sujeitos passivos sejam qualificados como micro, pequena ou média 

empresa; 

o nenhum dos sujeitos passivos resulte de cisão efetuada nos três anos 

anteriores à data da realização da fusão; 

o a atividade principal dos sujeitos passivos seja substancialmente idêntica; 

o os sujeitos passivos tenham iniciado a atividade há mais de 12 meses; 

o não sejam distribuídos lucros durante três anos, contados da data de produção 

de efeitos do incentivo; 

o não existam relações especiais entre as sociedades envolvidas; 

o os sujeitos passivos tenham a situação tributária regularizada à data da fusão; 

 Nos primeiros três anos a partir da data de produção de efeitos da fusão, não há 

sujeição à derrama estadual. 

 

 

 

 

 O Governo propõe um regime excecional de pagamento em prestações, que se aplica 

às dívidas tributárias respeitantes a factos tributários ocorridos entre 9 de março e 

30 de junho de 2020 e às dívidas tributárias e dívidas de contribuições mensais 

devidas à Segurança Social vencidas no mesmo período; 

 Este regime é aplicável aos devedores que estejam a cumprir plano prestacional 

autorizado pela Autoridade Tributária e Aduaneira ou pela Segurança Social nos 

termos de plano de recuperação aprovado no âmbito de processo de insolvência, de 

processo especial de revitalização, de processo especial para acordo de pagamento ou 

de acordo sujeito ao regime extrajudicial de recuperação de empresas; 

 A reformulação do plano prestacional não depende da prestação de quaisquer 

garantias adicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivo às reestruturações empresariais 

Regime excecional de pagamento em prestações para dívidas tributárias e dívidas à 

Segurança Social 
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Regime especial de transmissibilidade de prejuízos fiscais 

 

 É introduzido um regime especial que permite a transmissão de prejuízos fiscais, 

aplicável aos sujeitos passivos que adquiram, até 31 de dezembro de 2020, 

participações sociais de sociedades consideradas “empresas em dificuldade” e que 

sejam micro, pequenas ou médias empresas; 

 Os prejuízos fiscais vigentes da entidade adquirida à data da aquisição da participação 

social podem ser transmitidos e deduzidos ao lucro tributável do sujeito passivo 

adquirente, na proporção da sua participação no capital social, até 50% do seu lucro 

tributável; 

 Este benefício fiscal está sujeito às seguintes condições: 

o a aquisição da participação social tem de permitir a detenção, direta ou 

indireta, da maioria do capital com direito de voto, com a obrigação de ser 

mantida ininterruptamente por um período não inferior a 3 anos; 

o a sociedade adquirida não pode distribuir lucros durante três anos; 

o a sociedade adquirida não pode não cessar contratos de trabalho durante três 

anos, ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou despedimento 

por extinção do posto de trabalho. 

 

 

 

Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento II 

 

 O Governo propõe que os sujeitos passivos de IRC que exerçam, a título principal, 

uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola possam beneficiar de uma 

dedução à coleta de IRC, correspondente a 20% das despesas de investimento 

elegíveis, efetuadas entre 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021, no montante 

máximo de 5 milhões de euros e até ao limite de 70% da coleta; 

 No caso de insuficiência da coleta, a dedução pode ser feita nos cinco períodos de 

tributação subsequentes; 

 O sujeito passivo fica impedido de fazer cessar contratos de trabalho, ao abrigo das 

modalidades de despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho, por um 

período de três anos; 

 Consideram-se despesas de investimento elegíveis os ativos fixos tangíveis e os ativos 

biológicos que não sejam consumíveis, adquiridos em estado de novo e que entrem 

em funcionamento ou utilização até ao final do período de tributação que se inicie em 

ou após 1 de janeiro de 2021. São ainda elegíveis as despesas de investimento em 

ativos intangíveis sujeitos a deperecimento. 

 Estão excluídos dos investimentos elegíveis as despesas em ativos suscetíveis de 

utilização na esfera pessoal, tais como: viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, 

barcos de recreio, aeronaves de turismo, mobiliário e artigos de conforto ou 

decoração e despesas incorridas com a construção, aquisição, reparação e ampliação 

de edifícios. Do mesmo modo, são excluídas as despesas efetuadas em ativos afetos a 

atividades no âmbito de acordos de concessão ou de parceria público-privada 
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celebrados com entidades do sector público e as despesas relativas a ativos intangíveis 

adquiridos a entidades com relações especiais; 

 Os ativos elegíveis devem ser detidos e contabilizados por um período mínimo de 

cinco anos ou, quando inferior, durante o respetivo período mínimo de vida útil; 

 O Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento II não é cumulável, relativamente às 

mesmas despesas de investimento elegíveis, com quaisquer outros benefícios fiscais 

da mesma natureza previstos noutros diplomas legais. 

 

 

 

Adicional de solidariedade sobre o setor bancário 

 

 O adicional de solidariedade sobre o setor bancário é devido por instituições de 

crédito portuguesas, filiais de instituições de crédito em Portugal e sucursais em 

Portugal de instituições de crédito com sede no estrangeiro; 

 O adicional de solidariedade incide sobre o passivo apurado e aprovado pelos 

sujeitos passivos (à taxa de 0,02%) e sobre o valor nocional dos instrumentos 

financeiros derivados fora do balanço apurado pelos sujeitos passivos (à taxa de 

0,00005%); 

 A liquidação é efetuada pelo próprio sujeito passivo até ao último dia do mês de junho 

do ano seguinte ao das contas a que respeita o adicional de solidariedade, devendo o 

mesmo ser pago dentro deste prazo; 

 Em 2020 e 2021, a liquidação e pagamento do adicional de solidariedade efetua-se de 

acordo com as regras da seguinte disposição transitória: 

o a base de incidência é calculada por referência à média semestral dos saldos 

finais de cada mês, que tenham correspondência nas contas relativas ao 

primeiro semestre de 2020, no caso do adicional de solidariedade devido em 

2020, e nas contas relativas ao segundo semestre de 2020, no caso do 

adicional de solidariedade devido em 2021; 

o na ausência da publicação das contas relativas ao primeiro e segundo 

semestres de 2020, a base de incidência é calculada por referência à média 

semestral dos saldos finais de cada mês, que tenham correspondência nas 

contas relativas ao primeiro semestre de 2020, no caso do adicional de 

solidariedade devido em 2020, e nas contas relativas ao segundo semestre de 

2020, no caso do adicional de solidariedade devido em 2021; 

o o adicional de solidariedade sobre o setor bancário relativo aos anos de 2020 e 

2021 deverá ser liquidado e pago até 15 de dezembro de 2020 e 15 de 

dezembro de 2021, respetivamente. 

 

 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

Proposta de Lei nº 33/XIV 


