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Cumprimento de Obrigações Fiscais - Adiamento de Prazos

Compliance with Tax Obligations - Postponement of Deadlines

❑ Pagamentos por conta de IRS

❑ Personal Income Tax Payments on Account

O Despacho nº 258/2020-XXII do Secretário de Estado dos Assuntos

Order No. 258/2020-XXII of the Secretary of State for Tax Affairs, extends

Fiscais, prorroga o prazo para efetuar o primeiro pagamento por conta de

the deadline for making the first payment on account of the Personal Income

IRS de 2020 para 31 de agosto de 2020, sem quaisquer acréscimos ou

of 2020 to August 31, 2020, without any additions or penalties.

penalidades.
❑ Simplified Business Information
❑ Informação Empresarial Simplificada

The extension of the deadline for submitting the Simplified Business

Também já é conhecida a prorrogação do prazo para a entrega da

Information (IES) declaration for the 2020 tax period to September 15 is also

declaração de Informação Empresarial Simplificada (IES) relativa ao

known. The Order of the Secretary of State for Tax Affairs where this decision

período de tributação de 2020 para 15 de setembro. Aguarda-se a

was taken is expected to be released shortly.

divulgação em breve do Despacho do Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais.

❑ Billing - Communication of Establishments
Order No. 239/2020-XXII of the Secretary of State for Tax Affairs

❑ Faturação – Comunicação de Estabelecimentos

determines that the reporting obligation of establishments referred to in

O Despacho n.º 239/2020-XXII do Secretário de Estado dos Assuntos

article 34 of Decree-Law no. 28/2019, stays suspended until the

Fiscais

consolidation of the existing legal framework on the matter

vem

determinar

que a obrigação de comunicação dos

estabelecimentos a que se refere o artigo 34º do Decreto-Lei n.º 28/2019,
fique suspensa até à consolidação do quadro jurídico existente sobre a
matéria.

A informação constante desta publicação é de carácter genérico e não vinculativo, podendo não contemplar todas as obrigações fiscais vigentes. A sua aplicação a casos concretos não dispensa aconselhamento
prévio. Destina-se exclusivamente ao uso individual ou da empresa a quem é dirigida. O uso não autorizado deste documento, sua revelação ou cópia, por uma entidade além do interessado, é estritamente
proibido. Se recebeu esta mensagem indevidamente, agradecemos o favor de nos avisar de imediato por e-mail para que possamos remover o contacto da nossa base de dados.

Av. António Augusto Aguiar, 19 – 4º - 1050-012 Lisboa | T.:+351 213 581 000 | marketing@conceito.pt

