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Informação 1   

Este regime procura encontrar um equilíbrio entre a sustentabilidade financeira dos operadores 
económicos e os direitos dos consumidores que, não obstante o contexto atual, não podem ser 
suprimidos ou eliminados. Nesta medida, ainda que alguns dos direitos dos consumidores 
possam sofrer modificações temporárias e localizadas, o regime ins�tuído oferece uma tutela 
dis�nta para os consumidores que se encontrem em situação de desemprego e, como tal, num 
estado de especial vulnerabilidade. Em alguns aspetos, os direitos dos consumidores foram 
mesmo reforçados, oferecendo-lhes garan�as não previstas expressamente em condições 
normais de mercado.
O disposto neste decreto-lei aplica-se:
Ÿ Às viagens organizadas por agências de viagens e turismo;
Ÿ Ao cancelamento de reservas em empreendimentos turís�cos e estabelecimentos de 

alojamento local;
Ÿ Às relações entre agências de viagens e turismo, operadores de animação turís�ca e os 

empreendimentos turís�cos e os estabelecimentos de alojamento local.

1

Decreto-Lei nº 17/2020, 
de 23 de abril

IES, IVA, RETENÇÕES NA FONTE E IMPOSTO DE SELOProrrogação dos 
prazos das  
obrigações fiscais                

Medidas excecionais e 
temporárias rela�vas 
ao setor do turismo, 
no âmbito da 
pandemia da doença 
COVID-19 

Despacho nº153/2020-
XXII, de 24 de abril, do 

SEAF

Informação 2  

Declaração de Rec�ficação 
à Lei nº10/2020, de 18 de 

abril

No ponto 4 onde se lê:
Ÿ Nos casos previstos no número anterior, e qualquer que seja o processo ou procedimento, o 

ato de cer�ficação da ocorrência vale como no�ficação, consoante os casos.
Deve ler-se:
Ÿ Nos casos previstos no número anterior, e qualquer que seja o processo ou procedimento, o 

ato de cer�ficação da ocorrência vale como  no�ficação, consoante os casos.citação ou
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Regime excecional e 
temporário quanto 
às formalidades da 
citação e da 
no�ficação postal, 
no âmbito da  
COVID-19

Informação 3  

Portaria n.º 98/2020, 
de 20 de abril 

Ÿ É criada pela presente portaria a DSADC - Direção de Serviços de Apoio e Defesa do 
Contribuinte que cons�tui um serviço central funcionalmente independente, ao qual os 
demais serviços deverão prestar o apoio necessário, cujos funcionários poderão exercer 
funções nas instalações dos serviços centrais, regionais ou locais, subordinados 
exclusivamente ao diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira e ao subdiretor-geral 
da área da relação com o contribuinte.

Ÿ A atuação da Direção de Serviços de Apoio e Defesa do Contribuinte deverá ser 
especialmente orientada por princípios de celeridade, informalidade e oportunidade, 
procurando encaminhar ou dar resposta aos problemas suscitados pelos contribuintes com a 
possível brevidade, sem impor qualquer formalismo aos contribuintes que procurem ajuda e 
dando especial prioridade aos casos rela�vos a contribuintes com menores recursos, bem 
como àqueles em que a atuação da Administração Fiscal seja potencialmente mais gravosa 
ou as suas consequências dificilmente reversíveis.

Criação da Direção 
de Serviços de 
Apoio e Defesa do 
Contribuinte                                              

Informação 4  

Entrega até 7 de agosto de 2020

Declaração periódica IVA Mensal

Declaração periódica IVA Trimestral 

Retenções na fonte

Imposto de selo

março e abril

janeiro a março

Podem ser entregues até 18 de maio e 18 de junho, respe�vamente

Podem ser entregues até 22 de maio

abril e maio
Podem ser entregues

até 25 de maio e 25 de junho, respe�vamente

IES/DA

REGIME EXCECIONAL (Ar�go 2º)
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Informa�on 1   

This regime seeks to find a balance between financial sustainability of economic operators and 
the rights of consumers, which, despite the current context, cannot be suppressed or 
eliminated. To this extent, even though some of the consumers' rights may undergo temporary 
and localized changes, the ins�tuted regime offers different protec�on for consumers who are 
unemployed and, as such, in a state of special vulnerability. In some aspects, consumer rights 
were even reinforced by offering them assurances not provided for expressly in normal market 
condi�ons.
The provisions of this decree-law apply:
Ÿ Trips organized by travel and tourism agencies;
Ÿ Cancella�on of reserva�ons at tourist resorts and local accommoda�on establishments;
Ÿ Rela�onships between travel and tourism agencies, tourist entertainment operators and 

tourism enterprises and local accommoda�on establishments.

Decree-Law No. 17/2020, 
of April 23

IES, VAT, WITHHOLDING TAX AND STAMP TAXExtension of tax 
liability deadlines                

Excep�onal and 
temporary measures 
related to tourism 
sector, in the context 
of the COVID-19 
disease pandemic 

Order No. 153/2020-XXII, 
of April 24, from SEAF

Informa�on 2  

Rec�fica�on Statement  to 
Law No. 10/2020, of April 18

In point 4 where it reads:
Ÿ In cases provided for in the preceding paragraph, and whatever the process or procedure, 

the act of cer�fying the occurrence is valid as a no�fica�on, depending on the case.
It should read:
Ÿ In cases provided for in the preceding paragraph, and whatever the process or procedure, 

the act of cer�fying the occurrence is valid as  a no�fica�on, depending on the a cita�on or
case.
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Excep�onal and 
temporary regime 
regarding 
formali�es of postal 
service in the scope 
of COVID-19

Informa�on 3  

Ordinance No. 98/2020,
of April 20

Ÿ This decree creates the DSADC - Services Direc�on of Taxpayer Support and Defense, which is 
a func�onally independent central service, to which other services must provide the 
necessary support, whose employees may exercise their func�ons in the facili�es of the 
central, regional or local services. , subordinate exclusively to the Director General of Tax and 
Customs Authority and to the Deputy Director General of the area of the rela�onship with 
the taxpayer.

Ÿ The performance of the Services Direc�on Taxpayer Support and Defense should be 
especially guided by principles of speed, informality and opportunity, seeking to address or 
respond to problems raised by taxpayers as soon as possible, without imposing any 
formalism on taxpayers seeking help and giving special priority to cases related to taxpayers 
with less resources, as well as those in which the performance of the Tax Administra�on is 
poten�ally more serious or its consequences are hardly reversible.

Crea�on of the 
Services Direc�on 
of Taxpayer 
Support and 
Defense  

Informa�on 4  

Delivery un�l August 7, 2020

Periodic Statement VAT Monthly 

Periodic Statement VAT Quarterly 

Withholding Tax

Stamp Tax

march and april

january to march

Can be delivered un�l May 18 and June 18, respec�vely

Can be delivered un�l May 22

april and may
Can be delivered

un�l May 25 and June 25, respec�vely

IES/DA

EXCEPTIONAL REGIME (Ar�cle 2)

Note: Reading this informa�on does not dispense consul�ng the legisla�on referred to above.
In case of any discrepancy between the version in english and the version in portuguese, the la�er shall prevail.

2


