
 

 

1 
 

 
O Decreto-Lei n.º 24/2021, de 26 março, veio introduzir alterações ao Decreto-Lei n.º 10-F/2020, 
aprovando um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e, ainda, um 
regime excecional de pagamento em prestações para dívidas tributárias, que já tinha sido estendido 
nos Despachos n.º 90/2021-XXII e n.º 52/2021-XXII, ambos do SEAAF.  
 
 

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 em 2019 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 trimestral da declaração periódica de 
IVA, nos termos do artigo 27.º/1/b) do CIVA. 
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Entrega à Autoridade Tributária das quantias retidas nos 
termos dos artigos 98.º CIRS e 94.º CIRC, por sujeitos 
passivos que: 

 Tenham obtido em 2019 um volume de negócios até ao 
limite máximo da classificação como micro, pequena e 
média empresa e que cumulativamente, declarem e 
demonstrem uma diminuição da faturação de, pelo 
menos, 25% da média mensal do ano civil completo de 
2020, face ao período homólogo do ano anterior, devendo 
efetuar a referida comunicação via E-fatura; 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. 
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O Decreto – Lei n.º 24/2021, de 26 março, veio, ainda, estabelecer um regime especial de deferimento 

de obrigações fiscais em sede de pagamento de IRC e pagamentos por conta:  

 Entidades que exerçam, a título principal, atividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola, bem como entidades não 
residentes com estabelecimento estável; e 

 Tenham obtido relativamente ao período com início em, ou após, 
1 de janeiro de 2020, um volume de negócios até ao limite 
máximo da classificação como micro, pequena e média empresa. 

 

 

 Até ao termo do prazo para envio da declaração periódica de 
rendimentos; 

 Em prestações, de valor igual ou superior a € 25, sem juros, 
repartidas da seguinte forma: 

 Uma primeira prestação de, pelo menos, 25% do 
montante resultante da diferença que existir entre o 
imposto total calculado na declaração periódica de 
rendimentos e as importâncias entregues por conta, 
vencendo-se na data-limite de pagamento, o último dia de 
prazo para o envio da declaração periódica de 
rendimentos;  

 O restante valor deverá ser pago em três prestações 
mensais de igual montante, vencendo-se na mesma data 
nos meses subsequentes; 

 A opção pelo pagamento em prestações deve ser exercida 
até ao último dia do prazo fixado para envio da 
declaração periódica de rendimentos.   
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Regime igualmente aplicável, podendo o pagamento ser realizado 
até:  

 Ao termos do prazo para envio da declaração periódica de 
rendimentos, ou 

 Em três prestações de igual montante, desde que de valor igual 
ou superior a € 25, sem juros, vencendo-se a primeira prestação 
na data de cumprimento da obrigação em causa e as restantes 
prestações na mesma data nos dois meses subsequentes; 

A opção pelo pagamento em prestações deve ser exercida até ao 
último dia do prazo fixado para envio da declaração periódica de 
rendimentos. 
 

 

A limitação relativa aos pagamentos por conta poderá ser aplicada 
até 50% do segundo pagamento que seja devido, relativo ao período 
de tributação que se iniciem em, ou após, 1 de janeiro de 2021, desde 

que o sujeito passivo tenha obtido no período de 2020 um volume de 
negócios até ao limite máximo da classificação como microempresa, 
ou seja, um volume de negócios até 2 milhões de euros.   

Todavia, caso o sujeito passivo verifique, com base na informação de 
que dispõe, que, em consequência da redução do segundo 
pagamento, pode vir a deixar de ser paga uma importância superior 
a 20% da que, em circunstâncias normais, seria entregue, poderá 
regularizar o montante em falta até ao último dia do prazo para o 
terceiro pagamento, sem quaisquer ónus ou encargos. 
 

 

O presente regime excecional de pagamento de imposto é apenas 
aplicável nas entregas efetuadas pela sociedade dominante, em 
resultado da aplicação do Regime Especial de Tributação de Grupos 
de Sociedades, quando se verifique que todas as sociedades que 
compõem o grupo, cumprem as condições exigidas. 
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Por fim, o Decreto-Lei n.º 24/2021, de 26 março, veio determinar um regime excecional de 

pagamento em prestações para dívidas tributárias.  

Dívidas tributárias respeitantes a factos tributários ocorridos entre 1 de 
janeiro e 31 de março de 2021 e às dívidas tributárias vencidas no 
mesmo período. 

O pagamento da primeira prestação é efetuado no segundo mês 
seguinte àquele em que for notificado o despacho de autorização do 
pagamento em prestações.  

 

A retoma do pagamento das prestações de planos aprovados antes de 1 
de janeiro de 2021 ocorre em maio de 2021, no segundo mês após o 
termo da suspensão prevista no artigo 6.º do DL n.º 6-E/2021, de 15 de 
janeiro. 

 

O sujeito passivo que já se encontre a cumprir plano prestacional pode 
requerer o pagamento em prestações das referidas dívidas 
(constituídas por meio de plano de recuperação aprovado no âmbito de 
processo de insolvência, PER, entre outros) sujeitas às mesmas 
condições aprovadas para o plano em curso e pelo número de 
prestações em falta no mesmo.  

 

Caso o plano prestacional termine antes de 31 de dezembro de 2021, o 
número de prestações aplicável às novas dívidas poderá ser estendido 
até essa data.  

 

 

A aplicação do presente regime excecional de pagamento em 
prestações não depende de quaisquer garantias adicionais.  

 

 



 

 

6 
 

 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. 

 

 A tudo o que não se encontrar previsto no Despacho n.º 90/2021-XXI0 do SEAAF, 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. 

 

Lisboa, 31 de março 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. 


