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Foi publicado o Despacho n.º 90/2021-XXI0 do SEAAF, em que face aos efeitos da pandemia na 
atividade económica, especialmente notórios quanto às condições de cumprimento das obrigações 
fiscais por parte dos cidadãos e das empresas, o Governo decidiu alargar o regime de flexibilização de 
pagamento de impostos.  

1. Os sujeitos passivos referidos na tabela seguinte (sujeitos às obrigações A e B), em função do 
volume de negócios, devem ainda, cumulativamente, declarar e demonstrar uma diminuição da 
faturação comunicada através do e-fatura de, pelo menos, 25 % na média mensal do ano civil 

completo de 2020 face ao período homólogo do ano anterior. 

2. A tudo o que não se encontrar previsto no presente despacho, aplica-se, com as necessárias 
adaptações, o artigo 9.º-B do Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, na sua redação atual. 

  
Entrega à Autoridade Tributária das quantias retidas nos termos 
dos artigos 98.º CIRS e 94.º CIRC, por sujeitos passivos que: 

 Tenham obtido um volume de negócios até ao limite máximo 
da classificação como micro, pequena e média empresa; ou 

 Desenvolvam atividades que se enquadrem na classificação de 
atividades económicas de alojamento, restauração e similares, 
ou da cultura; ou 

 Tenham iniciado ou reiniciado a atividade a partir de 1 de 
janeiro de 2020 inclusive.  Até ao termo do prazo 

para pagamento 
voluntário; ou  

 Em três ou seis prestações 
mensais, de valor igual 
ou superior a € 25 sem 
juros. 

 
Pagamento do imposto apurado pelo sujeito passivo abrangido 
pelo regime mensal de entrega da declaração periódica de IVA, nos 
termos do artigo 27.º/1/a) do CIVA, que deva de ser realizado por 
sujeitos passivos que:  

 Tenham obtido um volume de negócios até ao limite máximo 
da classificação como micro, pequena e média empresa; ou 

 Desenvolvam atividades que se enquadrem na classificação de 
atividades económicas de alojamento, restauração e similares, 
ou da cultura; ou 

 Tenham iniciado ou reiniciado a atividade a partir de 1 de 
janeiro de 2020 inclusive. 

Pagamento do imposto apurado pelo sujeito passivo abrangido 
pelo regime trimestral da declaração periódica de IVA, nos termos 
do artigo 27.º/1/b) do CIVA. 
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 O artigo 2.º do Anexo do Decreto-Lei n.º 372/2007, define o volume de negócios que constitui 
um limite máximo da classificação como micro, pequena e média empresa. O referido limite constitui 
um volume de negócios anual que não excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual não 
excede 43 milhões de euros. 

 

 Tendo o Despacho estendido a aplicação do Decreto, entendemos que se aplica 
temporalmente, tal como o previsto no artigo 9.º B do Decreto-Lei n.º 10-F/2020, no primeiro semestre 
de 2021.  
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e não 
deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt. 


