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Declaração Mensal do Imposto
de Selo - Novo Adiamento

Monthly Stamp Tax Statement - Further Extension

Considerando os constrangimentos de implementação da nova Declaração

Considering the implementation constraints of the new Monthly Stamp Tax

Mensal do Imposto do Selo adensados pela situação de exceção atual

Statement compounded by the current exceptional situation motivated by the

motivada pelo novo Coranavírus – Covid 19, foi determinado pelo Secretário de

new Coranavirus - Covid 19, it was determined by the Secretary of State for

Estado dos Assuntos Fiscais que:

Tax Affairs that:

❑ A nova declaração mensal de imposto do selo apenas será aplicável,

❑ The new monthly stamp tax statement will only be mandatorily

obrigatoriamente, com referência às operações e factos sujeitos a Imposto

applicable, with reference to the transactions and facts subject to Stamp

do Selo realizados a partir de 1 de janeiro de 2021;

Tax carried out from January 1, 2021;

❑ A obrigação de liquidação e pagamento do Imposto do Selo respeitante

❑ The obligation to settle and pay the Stamp Tax for the months of 2020

aos meses de 2020 possa ser cumprida através do preenchimento e

can be fulfilled by completing and submitting the multi-tax form

submissão da guia multi-imposto (declaração de retenções na fonte de
IRS/IRC e Imposto do Selo);
❑ A liquidação e o pagamento do Imposto do Selo referentes aos meses de
janeiro, fevereiro e março de 2020 continuam a poder ser realizados até
ao dia 20 de abril de 2020, sem quaisquer penalidades.
❑ A compensação do imposto liquidado e pago pode ser efetuada até 20 de

(declaration of withholding taxes PIT/CIT and Stamp Tax);
❑ The settlement and payment of the Stamp Tax for the months of
January, February and March 2020 can still be carried out until April 20,
2020, without any penalties.
❑ The compensation of the tax settled and paid can be made until January
20, 2021 in case of error or invalidity.

janeiro de 2021 em caso de erro ou invalidade.
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