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Cumprimento das obrigações fiscais  

Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de Março 

Prazos de Pagamentos flexibilizados – Segurança Social: 

 Condições de Acesso 

 Aplicável a trabalhadores independentes, empresas até 50 postos de 

trabalho ou até 250 se tenham verificado uma redução na faturação de 

20%; 

 Todas as empresas com 250 ou mais trabalhadores, desde que atuem nos 

setores do turismo, da aviação civil ou outros encerrados nos termos do 

art.º 7.º do decreto n.º 2-A/2020 (declaração de Estado de emergência), 

desde que apresentem uma quebra superior a 20%; 

 Como aceder 

 Adesão sinalizada no Portal da Segurança Social Direta; 

 Pagamento fracionado imediato de 1/3 da contribuição, leva a ativação do 

plano de prestacional automaticamente; 

Nota: Empresas que indevidamente beneficiem do diferimento das contribuições 

terão que liquidar, em julho, dívida integral e juros. 

 Meses abrangidos 

 Para as Empresas os meses de março, abril e maio ou abril, maio e junho, 

caso tenham liquidado março; 

 Para os trabalhadores independentes os meses de abril, maio e junho; 

 Pagamento 

 1/3 no prazo habitual de pagamento; 

 Restantes 2/3, pagos no segundo semestre: 

 Em 3 prestações (julho a setembro), sem juros; 

 Em 6 prestações de julho a dezembro, com juros nos últimos 3 

meses com taxa igual a metade da taxa de juros de mora em vigor; 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779505/details/maximized
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 Exemplo 

 Empresa com 20 trabalhadores, que opta por pagamento fracionado; 

 Contribuições e Cotizações para a Segurança Social, com valor mensal a 

pagar de € 15.000; 

 Abril, paga € 5.000; 

 Maio, paga € 5.000; 

 Junho, paga € 5.000; 
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Segurança Social pagamento em 6 prestações
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 Opta pelo pagamento em 3 meses, pagamentos em julho, agosto e 

setembro 

 € 15.000 (respeitante às que se vencem nesse mês); 

 € 10.000, respeitante a 1/3 de abril adicionado de 1/3 de maio e 1/3 

de junho; 

 Assim entre julho e setembro liquidará € 25.000 em cada um dos 

meses;  

 

Prazos de Pagamentos flexibilizados – Retenções na Fonte: 

 Condições de Acesso 

 Todas as empresas e trabalhadores independentes com volume de 

negócios até € 10M em 2018; 

 Todas as empresas e trabalhadores independentes cuja atividade se 

enquadre nos setores encerrados nos termos do art.º 7.º do decreto n.º 2-

A/2020 

 Todas as empresas e trabalhadores independentes que tenham 

iniciado/reiniciado atividade em 2019; 

 As restantes empresas e trabalhadores independentes, desde que com 

quebra superior a 20% da faturação face à média dos 3 meses anteriores 

ao mês da obrigação face ao período homólogo; 

 Como aceder 

 Mediante pedido no Portal das Finanças (validação automática), para as 

empresas que reúnam os 3 primeiros requisitos enunciados supra; 

 Mediante pedido no Portal das Finanças, nos restantes casos, a validação 

será efetuada caso a caso; 

 Meses abrangidos 

 Para as retenções respeitantes aos meses de março, abril e maio (que 

vencem a dia 20 do mês seguinte); 
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 Pagamento 

 1/3 no prazo habitual de pagamento; 

 Restantes 2/3, pagos nos dois meses seguintes, ou  

 1/6 no prazo habitual, restantes 5/6 pagos nos 5 meses seguintes (com 

juros nas últimas 3 prestações); 
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Retenções na fonte pagamento em 3 prestações
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Prazos de Pagamentos flexibilizados – IVA: 

 Condições de Acesso 

 Todas as empresas e trabalhadores independentes com volume de 

negócios até € 10M em 2018; 

 Todas as empresas e trabalhadores independentes cuja atividade se 

enquadre nos setores encerrados nos termos do art.º 7.º do decreto n.º 2-

A/2020 

 Todas as empresas e trabalhadores independentes que tenham 

iniciado/reiniciado atividade em 2019; 

 As restantes empresas e trabalhadores independentes, desde que com 

quebra superior a 20% da faturação face à média dos 3 meses anteriores 

ao mês da obrigação face ao período homólogo; 
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Retenções na fonte pagamento em 6 prestações
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 Como aceder 

 Mediante pedido no Portal das Finanças (validação automática), para as 

empresas que reúnam os 3 primeiros requisitos enunciados supra; 

 Mediante pedido no Portal das Finanças, nos restantes casos, a validação 

será efetuada caso a caso; 

 Meses abrangidos 

 IVA de fevereiro, março e abril (com pagamento em 15 de abril, 15 de 

maio e 15 de junho); 

 IVA do primeiro trimestre de 2019; 

 Pagamento 

 1/3 no prazo habitual de pagamento; 

 Restantes 2/3, pagos nos dois meses seguintes, ou  

 1/6 no prazo habitual, restantes 5/6 pagos nos 5 meses seguintes (com 

juros nas últimas 3 prestações); 
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Prazos Prorrogados: 

 IRC – 31 de julho de 2020 (anteriormente 31 de maio de 2020); 

 Pagamento por Conta – 31 de agosto 2020 (anteriormente 31 de julho de 

2020); 

 Pagamento Especial por Conta – 30 de junho de 2020 (anteriormente 31 

de março de 2020); 

 

Suspensão pelo período de 3 meses dos processos de execução fiscal e contributiva 

em curso ou que venham a ser instaurados; 

 


