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MEDIDAS FISCAIS
IVA


TRIMESTRAL






MENSAL


Entrega em 3 e 6 prestações sem juros – relativo aos
meses de fevereiro e maio
Todas as empresas e trabalhadores independentes
Entrega em 3 e 6 prestações sem juros de janeiro a
junho
Micro empresas (até 2M€ de V.N.) com quebra de
faturação de 25% (2020 em relação a 2019)
Alargamento em fevereiro a todas as PME (V.N. até
50M€) e para todas as empresas dos setores da
restauração, alojamento e cultura
Alargamento de março a junho:
 Empresas dos setores da restauração,
alojamento e cultura
 PME dos restantes setores com quebras de
faturação de 25% (2020 em relação a 2019)

IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO


RETENÇÕES NA FONTE DE
IRS e IRC





PAGAMENTO POR CONTA
de IRC




AUTOLIQUIDAÇÃO de IRC



Entrega em 3 ou 6 prestações sem juros de março a
junho
Todas as empresas dos setores da restauração,
alojamento e cultura, bem como as PME (VN >50M€)
dos restantes setores com quebras de faturação
superior a 25% (2020 em relação a 2019)
Todas as PME (VN >50M€) : Entrega em 3 prestações
do 1º e 2º PPC – relativos a julho e setembro
Microempresas podem limitar em 50% o 2º PPC ( e
fazer regularização no 3º PPC)
Todas as PME: Entrega em 4 prestações, entre maio e
agosto
Mínimo de 25% no primeiro mês (maio)

PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL


EM VIGOR





NOVAS MEDIDAS
COMPLEMENTARES




www.rosabarreto.pt

Suspensão dos processos de execução fiscal até 31 de
março de 2021
Criados planos prestacionais de dívidas
Planos prestacionais automáticos (1º prestação só é
devida a partir de abril)
Período de carência de 2 meses para o pagamento de
planos prestacionais
Planos prestacionais já em curso podem agora incluir
dívidas relativas ao período entre janeiro e março
Alargamento do planos, incluindo automáticos, feitos
na fase de cobrança voluntária a outros tributos

Nota: Havendo discrepância entre a versão em inglês e a versão em português, prevalecerá a última.
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EMPREGO



Prorrogação até setembro de 2021
Apoio contributivo adicional para Turismo e Cultura
 Quebra de faturação < 75% isenção
contributiva
 Quebra de faturação > 75% alargamento para
grandes empresas da redução contributiva de
50%




Alargamento a sócios-gerentes
Alargamento a empresas afetadas por:
 Interrupção de cadeias de abastecimento,
suspensão ou cancelamento de encomendas
 Situações em que mais de metade da faturação
no ano anterior tenha sido efetuada a
atividades atualmente sujeitas ao dever de
encerramento



Empregadores aderentes a layoff ou ARP no 1º
trimestre 2021
 2 SMN por posto de trabalho para
requerimentos até maio
 1 SMN por posto de trabalho para
requerimentos entre junho e agosto
Apoio variável: redução de 50% das contribuições
sociais por 2 meses
Flexibilidade: Empregador pode beneficiar do apoio
durante 3 meses a aceder ao ARP sem necessidade de
devolução (com direito a 1 SMN por trabalhador)

Apoio à Retoma Progressiva
(ART)

Layoff simplificado

Novo incentivo à
Normalização






Apoio simplificado às
empresas





Apoio à contratação




Reforço para o setor social




www.rosabarreto.pt

Empregadores abrangidos pelo Apoio simplificado no
1º semestre 2021 que se mantenham em situação de
crise empresarial em junho 2021 e que não tenham
beneficiado de layoff ou ARP em 2021
Apoio adicional de 1 SMN adicional por posto de
trabalho no 3º trimestre 2021
ATIVAR.PT – novo aviso aberto até 30 junho
Compromisso Emprego Sustentável (PRR)
 Contrato permanente
 Apoio direto de montante fixo com majoração
de 25% para jovens, 35% pessoas com
deficiência, 25% para contratos com
remuneração superior a 2 SMN
 35% género sub-representado
Redução 50% contribuições sociais
Reforço da linha de financiamento específica para o
Setor Social e Solidário 227 M€:
 Prorrogação até dezembro 2021
Prorrogação programa apoio a reforço Recursos
Humanos MARESS até dezembro 2021
Prorrogação programa de testagem preventiva em
lares até junho 2021

Nota: Havendo discrepância entre a versão em inglês e a versão em português, prevalecerá a última.
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EMPRESAS




Expansão do Programa
Apoiar

Apoiar Rendas
Apoiar Rendas e Apoiar +
Simples




Alargamento a contratos de cedência de exploração
Candidaturas a partir de 25 de março de 2021



Alargamento a Empresários em Nome Individual em
regime de contabilidade simplificada e sem
trabalhadores a cargo
Candidaturas a partir de 25 de março de 2021




Nova Linha de Crédito para
o Turismo (300M€)





Linhas de crédito já
existentes

Reabertura das candidaturas pelo período de uma
semana até ao fim de março com a inclusão de mais
setores (panificação, pastelaria e fabricação de artigos
de pirotecnia)
Aumento dos limites máximos de apoio em 50%, para
as empresas com quebra de faturação superior a 50%,
com efeito retroativo. Os novos limites são:
 Empresários em Nome Individual em regime de
contabilidade simplificada: de 5.000€ para
7.500€
 Microempresas: de 12.500€ para 18.750€
 Pequenas empresas: de 68.750€ para 103.125€
 Médias e NPME: de 168.750€ para 253.125€



Empresas médias e grandes com quebras de faturação
superiores a 25%
Até 20% do montante financiado pode ser convertido
em subvenção não-reembolsável, mediante critérios
de manutenção de emprego
Prorrogação, por 9 meses, dos períodos de carência
das linhas de crédito com garantia do Estado
Automática para setores mais afetados

NOVOS APOIOS AO SETOR DO DESPORTO – 65M€

Fundo de Apoio





Dotação global de 30 M€
Apoio a fundo perdido
Clubes desportivos e associações sem fins lucrativos no
processo de retoma da atividade desportiva federada

Reabilitação de Instalações
Desportivas



Reforço da dotação do programa para 5 M€

Desporto para todos



Reforço da dotação do programa para 3 M€



Federações desportivas titulares do estatuto de
utilidade publica desportiva
Linha de crédito no montante global de 30 M€ pelo
Banco Português de Fomento

Reativar Desporto

Federações + Desportivas
www.rosabarreto.pt

O Fundo de Apoio para a Recuperação da Atividade
Física e Desportiva tem três submedidas:
 REATIVAR DESPORTO
 Reforço do Programa de Reabilitação de Instalações
Desportivas
 Reforço do Programa Nacional de Desporto para Todos



Nota: Havendo discrepância entre a versão em inglês e a versão em português, prevalecerá a última.

3

Circular Informativa
02|2021
17MAR

Reforço dos
Apoios ao
Emprego e à
Economia

APOIOS AO SETOR CULTURAL





Programa Garantir Cultura




Apoio a Estruturas Artísticas
não Profissionais

Trabalhadores
independentes do Turismo e
Cultura
Artistas, autores, técnicos e
outros profissionais da
cultura

Um apoio a fundo perdido e sem concurso, no
montante de 42M€. Início das candidaturas na última
semana de março.
Garantir Cultura – tecido empresarial - 30M€
Para micro, pequenas e médias empresas, incluindo
empresários em nome individual com contabilidade
organizada (CAE da área cultural)
Limites máximo de financiamento:
 50.000€ microempresas
 75.000€ pequenas empresas
 100.000€ médias empresas
Garantir Cultura – Entidades artísticas – 12M€
Pessoas singulares, grupos informais, entidades
coletivas e incluindo empresários em nome individual
sem contabilidade organizada (CAE da área cultural)
Limites máximo de financiamento:
 10.000€ pessoas singulares
 20.000€ grupos informais
 40.000€ pessoas coletivas



Dotação total de 1,1 M€ (com reforço de 700.000 €) via
Direções Regionais de Cultura.



Alargamento do Apoio extraordinário à redução da
atividade aos trabalhadores independentes e sóciosgerentes dos setores do Turismo, Cultura, Eventos e
Espetáculos, até junho de 2021



Alargamento do apoio extraordinário aos artistas,
autores, técnicos e outros profissionais da cultura para
3 meses do apoio extraordinário (1x IAS).
Inscrições entre 18 fevereiro e 18 de março.



Nota. Informação retirada do Website infra indicado e de um documento “Reforço dos Apoios à Economia e ao Emprego”
produzido pelo Governo de Portugal, de 12 de março de 2021. Para uma leitura integral consulte os documentos indicados
nos links infra.

Para mais informação:
https://covid19estamoson.gov.pt/apoios-ao-emprego-ehttps://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=reforco-dos-apoios-a-medida-e-aoemprego

www.rosabarreto.pt

Nota: Havendo discrepância entre a versão em inglês e a versão em português, prevalecerá a última.
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TAX MEASURES
VAT


QUARTERLY






MONTHLY


Delivery in 3 and 6 installments without interest - for
the months of February and May
All companies and self-employed persons
Delivery in 3 and 6 installments without interest from
January to June
Micro companies (turnover up to 2M€) with 25% drop
in billing (2020 compared to 2019)
Enlargement in February to all PMEs (turnover up to
50M€) and for all companies in the catering,
accommodation and culture
Enlargement from March to June:
 Companies in the catering, accommodation
and culture sectors
 PMEs in the remaining sectors with 25% bill
breaks (2020 compared to 2019)

INCOME TAXES


IRS AND IRC WITHOLDING





IRC PAYMENT ON ACCOUNT




IRS SELF-SETTLEMENT



Delivery in 3 or 6 installments without interest from
March to June
All companies in the catering, accommodation and
culture sectors, as well as PMEs (turnover >50M€) of
the other sectors with billing breaks of more than 25%
(2020 compared to 2019)
All PMEs (turnover >50M€) : Delivery in 3 installments
of the 1st and 2nd PPC - for July and September
Micro companies can limit the 2nd PPC by 50% (and
make regularization in the 3rd PPC)
All PMEs: Delivery in 4 instalments between May and
August
Minimum of 25% in the first month (May)

FISCAL EXECUTION PROCESSES


IN FORCE





NEW COMPLEMENTARY
MEASURES

www.rosabarreto.pt




Suspension of tax enforcement proceedings until
March 31, 2021
Debt installment plans created
Automatic installment plans (1st installment is only
due from April)
2-month grace period for payment of installment
plans
Installment plans already underway may now include
debts for the period between January and March
Extension of plans, including automatic ones, made in
the phase of voluntary collection to other taxes

Note: In case of any discrepancy between the version in English and the version in Portuguese, the later shall prevail.
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EMPLOYMENT



Extension until September 2021
Additional contributory support for Tourism and
Culture
 Billing break < 75% contributory exemption
 Billing break> 75% extension for large
companies of 50% contributory reduction




Extension to managing partners
Extension to companies affected by:
 Interruption of supply chains, suspension or
cancellation of orders
 Situations where more than half of the
invoicing in the previous year was carried out
on activities currently subject to the closure
duty



Employers adhering to layoffs or ARP in the 1st
quarter 2021
 2 SMN per job for applications by May
 1 SMN per job for applications between June
and August
Variable support: 50% reduction in social contributions
by 2 months
Flexibility: Employer can benefit from support for 3
months to access the ARP without the need for return
(entitled to 1 SMN per worker)

Support for Progressive
Recovery (ART)

Simplified layoff

New incentive to
Normalization






Simplified support for
companies





Support for hiring




Strengthening for the social
sector




www.rosabarreto.pt

Employers covered by Simplified Support in the 1st
half 2021 that remain in a business crisis situation in
June 2021 and who have not benefited from layoff or
ARP in 2021
Additional support of 1 additional SMN per job in the
third quarter 2021
ATIVAR.PT – new notice opened until June 30
Sustainable Employment Commitment (PRR)
 Permanent contract
 Direct lump sum support with an increase of
25% for young people, 35% for people with
disabilities,
25%
for
contracts
with
remuneration greater than 2 SMN and 35%
under-represented gender
Reduction 50% social contributions
Reinforcement of the specific financing line for the
Social and Solidary Sector 227 M €:
 Extension until December 2021
MARESS Human Resources reinforcement program
extension until December 2021
Preventive testing program in nursing homes extended
until June 2021

Note: In case of any discrepancy between the version in English and the version in Portuguese, the later shall prevail.
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COMPANIES




Expansion of the Apoiar
Program

Apoiar Rendas
Apoiar Rendas and Apoiar +
Simples




Extension to exploration concession contracts
Applications from 25 March 2021



Enlargement to Individual Entrepreneurs under
simplified accounting regime and without dependent
workers
Applications from 25 March 2021




New Credit Line for Tourism
(300M€)





Existing credit lines

Reopening applications for a period of one week until
the end of March with the inclusion of more sectors
(bakery, pastry and manufacture of pyrotechnic
articles)
Increase of maximum support limits by 50%, for
companies with a break in sales above 50%, with
retroactive effect. The new limits are:
 Individual Entrepreneurs under simplified
accounting regime: from 5,000€ to 7,500€
 Micro-companies: from 12,500€ to 18,750€
 Small businesses: from 68.750€ to 103.125€
 Medium-sized companies and NPME: from
168,750€ to 253,125€



Medium and large companies with billing breaks
greater than 25%
Up to 20% of the amount financed can be converted
into a non-reimbursable grant, through employment
maintenance criteria
Extension, for 9 months, of the grace periods of the
credit lines with state guarantee
Automatic for most affected sectors

NEW SUPPORT TO THE SPORTS SECTOR - 65M€

Support Fund





Overall allocation of 30 M€
Lost fund support
Sports clubs and non-profit associations in the process
of resuming federated sports activity

Rehabilitation of Sports
Facilities



Strengthening the program's allocation to €5 M

Sport for all



Strengthening the program's allocation to €3 M




Sports federations holding public sports utility status
Credit line in the total amount of 30 M€ by the Banco
Português de Fomento (Portuguese Development
Bank)

REATIVAR DESPORTO

Federations + Sports
www.rosabarreto.pt

The Support Fund for the Recovery of Physical and Sports
Activity has three submeasures:
 REATIVAR DESPORTO (REACTIVATE SPORTS)
 Strengthening the Rehabilitation Program for Sports
Facilities
 Strengthening the National Sport For All Program

Note: In case of any discrepancy between the version in English and the version in Portuguese, the later shall prevail.
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SUPPORT TO THE CULTURAL SECTOR





Garantir Cultura Program




Support for NonProfessional Artistic
Structures



Total allocation of 1.1 M € (with reinforcement of
700.000 €) via Regional Culture Directorates.



Expansion of Extraordinary Support to activity
reduction to independent workers and managing
partners in the sectors of Tourism, Culture, Events and
Shows, until June 2021



Extension of extraordinary support for artists, authors,
technicians and other cultural professionals to 3
months of extraordinary support (1x IAS).
Registration between February 18 and March 18.

Independent Tourism and
Culture Workers

Artists, authors, technicians
and other cultural
professionals

A support for lost fund and no contest, in the amount
of 42M€. Applications start in the last week of March.
Garantir Cultura – business fabric - 30M€
For micro, small and medium-sized companies,
including individual entrepreneurs with organized
accounting (CAE of the cultural area)
Maximum funding limits:
 € 50,000 micro-companies
 € 75,000 small companies
 € 100,000 medium-sized companies
Garantir Cultura – Artistic entities - 12M€
Individuals, informal groups, collective entities and
including individual entrepreneurs without organized
accounting (CAE cultural area)
Maximum funding limits:
 € 10,000 individuals
 € 20,000 informal groups
 € 40,000 legal persons



Note: Information taken from the website indicated below and from a document “Strengthening Support for the Economy
and Employment” produced by the Government of Portugal, of March 12, 2021. For a complete reading, consult the
documents indicated in the links below.

For more information:
https://covid19estamoson.gov.pt/apoios-ao-emprego-ehttps://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=reforco-dos-apoios-a-medida-e-aoemprego

www.rosabarreto.pt

Note: In case of any discrepancy between the version in English and the version in Portuguese, the later shall prevail.
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