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I. Diplomas aprovados  

1. Regiões Autónomas – Atribuição de incentivos 
financeiros para a aquisição de veículos elétricos e de 
pontos de carregamento 

Foi publicado no Diário da República n.º 128/2020, Série I, de 

03.07.2020, o Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2020/A, 

que procede à primeira alteração ao Decreto Regulamentar 

Regional n.º 2/2020/A, de 27 de janeiro, relativamente à 

atribuição de incentivos financeiros para a aquisição de 

veículos elétricos e de pontos de carregamento. 

2. IRC – Assimetrias híbridas (ATAD II) 

Foi publicada no Diário da República n.º 129/2020, Série I, de 

06.07.2020, a Lei n.º 24/2020, que altera o Código do IRC, 

transpondo parcialmente a Diretiva (UE) 2016/1164 do 

Conselho, de 12 de julho, no que respeita às assimetrias 

híbridas (ATAD II). 

3. Sociedades gestoras de fundos de investimento e 
sociedades gestoras de fundos de titularização de 
créditos – Regimes sancionatórios 

Foi publicada no Diário da República n.º 130/2020, Série I, de 

07.07.2020, a Lei n.º 25/2020, a qual adapta os regimes 

sancionatórios aplicáveis às sociedades gestoras de fundos de 

investimento e às sociedades gestoras de fundos de 

titularização de créditos, alterando o Regime Geral dos 

Organismos de Investimento Coletivo, o Regime Jurídico do 

Capital de Risco, Empreendedorismo Social e Investimento 

Especializado, o Regime Jurídico da Titularização de Créditos e 

o Código dos Valores Mobiliários. 

4. EBF – Arrendamento habitacional a custos acessíveis 

Foi publicada no Diário da República n.º 131/2020, Série I, de 

08.07.2020, a Portaria n.º 166/2020, a qual regulamenta o 

procedimento de atribuição do benefício previsto nos n.ºs 27 

a 30 do artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), 

relativamente ao arrendamento habitacional a custos 

acessíveis. 
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5. COVID-19 – Incentivo extraordinário à normalização 
da atividade empresarial 

Foi publicada no Diário da República n.º 134/2020, 2.º 

Suplemento, Série I, de 13.07.2020, a Portaria n.º 170-A/2020, 

a qual regulamenta o incentivo extraordinário à normalização 

da atividade empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 27-

B/2020, de 19 de junho. 

6. COVID-19 – Programa de Estabilização Económica e 
Social  

Foi publicado no Diário da República n.º 136/2020, Série I, de 

15.07.2020, o Decreto-Lei n.º 37/2020, o qual estabelece 

medidas de apoio social no âmbito do Programa de 

Estabilização Económica e Social.  

7. DAC 6 – Obrigação de comunicação à Autoridade 
Tributária e Aduaneira de determinados mecanismos 
internos ou transfronteiriços com relevância fiscal 

Foi publicada no Diário da República n.º 140/2020, Série I, de 

21.07.2020, a Lei n.º 26/2020, que estabelece a obrigação de 

comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira de 

determinados mecanismos internos ou transfronteiriços com 

relevância fiscal, transpondo a Diretiva (UE) 2018/822 do 

Conselho, de 25 de maio de 2018, e revogando o Decreto-Lei 

n.º 29/2008, de 25 de fevereiro (DAC 6).  

8. Constituição e funcionamento dos fundos de 
pensões e das entidades gestoras de fundos de pensões 

Foi publicada no Diário da República n.º 142/2020, Série I, de 

23.07.2020, a Lei n.º 27/2020, a qual aprova o regime jurídico 

da constituição e do funcionamento dos fundos de pensões e 

das entidades gestoras de fundos de pensões, transpondo a 

Diretiva (UE) 2016/2341 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 14 de dezembro de 2016, procede à quarta 

alteração ao regime jurídico de acesso e exercício da atividade 

seguradora e resseguradora, aprovado em anexo à Lei n.º 

147/2015, de 9 de setembro, e revoga o Decreto-Lei n.º 

12/2006, de 20 de janeiro.  

9. Orçamento de Estado Suplementar para 2020 

Foi publicada no Diário da República n.º 143/2020, 1.º 

Suplemento, Série I, de 24.07.2020, Lei n.º 27-A/2020, a qual 

procede à segunda alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

(Orçamento do Estado para 2020), e à alteração de diversos 

diplomas.  

10. COVID-19 – Programa Adaptar Social + 

Foi publicada no Diário da República n.º 145/2020, Série I, de 

28.07.2020, a Portaria n.º 178/2020, a qual estabelece um 

sistema de incentivos à adaptação da atividade das respostas 

sociais ao contexto da doença COVID-19, designado Programa 

Adaptar Social +.  

11. Taxas supletivas de juros moratórios em vigor no 
2.º semestre de 2020 

Foi publicado no Diário da República n.º 146/2020, Série II, de 

29.07.2020, o Aviso n.º 10974/2020, o qual aprova as taxas 

supletivas de juros moratórios em vigor no 2.º semestre de 

2020.  

12. COVID-19 – Retoma progressiva de atividade em 
empresas em situação de crise empresarial com 
redução temporária do período normal de trabalho 

Foi publicado no Diário da República n.º 147/2020, 1º 

Suplemento, Série I, de 30.07.2020, o Decreto-Lei n.º 46-

A/2020, o qual cria o apoio extraordinário à retoma 

progressiva de atividade em empresas em situação de crise 

empresarial com redução temporária do período normal de 

trabalho. 

13. COVID-19 – Medidas fiscais de apoio às micro, 
pequenas e médias empresas 

Foi publicada no Diário da República n.º 148/2020, Série I, de 

31.07.2020, a Lei n.º 29/2020, que aprova medidas fiscais de 

apoio às micro, pequenas e médias empresas no quadro da 

resposta à doença COVID-19, designadamente: 

a) A suspensão temporária do pagamento por conta do 

IRC; 

b) A possibilidade de reembolso da parte do 

pagamento especial por conta que não foi deduzida, 

antes do final do período definido no n.º 3 do artigo 

93.º do Código do IRC, a partir do primeiro período 

de tributação seguinte; 

c) Um prazo máximo para a efetivação do reembolso 

do IVA, IRC e IRS quando o resultado da retenção na 

fonte de pagamentos por conta ou de liquidações for 

superior ao imposto devido. 
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II. Fichas Doutrinárias 

1. IES/DA – Prorrogação do prazo de entrega 

Foi disponibilizado o Despacho 259/2020-XXII, de 16.07.2020, 

que prorroga até 15 de setembro de 2020 o prazo para a 

entrega da IES/DA do ano 2019. 

2. IRS - Prorrogação do prazo do pagamento por conta 

Foi disponibilizado o Despacho 258/2020-XXII, de 16.07.2020, 

o qual prorroga o prazo para a entrega do pagamento por 

conta de IRS para 31 de agosto de 2020. 
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