
 
 
 
 
 
 
 

-- EM ATUALIZAÇÃO -- 
 
Caros associados,  
 
damos nota de que o IAPMEI divulgou hoje as seguintes informações: 
 
Dilação dos prazos de cumprimento voluntário de obrigações fiscais. 
  
Com o intuito de mitigar o impacto económico do COVID-19 e diminuir os efeitos que 
eventuais medidas de contingência adotadas pelas empresas e serviços públicos possam 
vir a representar ao nível do cumprimento voluntário das obrigações fiscais, foram 
aprovadas as seguintes medidas: 

 Adiamento do primeiro Pagamento Especial por Conta de 31 de março para 30 
de junho de 2020 (apenas para sujeitos passivos com período de tributação 
coincidente com o ano civil); 

 Prorrogação do prazo de entrega da declaração Modelo 22, e do pagamento do 
IRC, para 31 de julho 2020 (apenas para sujeitos passivos com período de 
tributação coincidente com o ano civil); 

 Prorrogação do 1º pagamento por conta de 31 de julho para 31 de agosto de 

2020 (apenas para sujeitos passivos com período de tributação coincidente com 
o ano civil). 

Por outro lado, ao abrigo do n.º 4 do Despacho do SEAF, consideram-se, como condições 
suficientes para a aplicação da figura do justo impedimento no cumprimento das 
obrigações declarativas fiscais, relativamente a contribuintes ou contabilistas certificados, 
as situações de infeção ou de isolamento profilático (quarentena) declaradas ou 

determinadas por autoridade de saúde. 

No que concerne às linhas de crédito Capitalizar "Fundo de maneio" e plafond 
de tesouraria", remetemos em anexo as alterações publicadas.  
 
Estão ainda anunciadas linhas de crédito destinadas às empresas com a 
seguinte natureza: 
 
-Para a restauração e similares será disponibilizada uma linha de crédito de 
600 milhões de euros, dos quais 270 milhões são para micro e pequenas 
empresas; 
- Para o setor do turismo, nomeadamente para agências de viagem, animação 
e organização de eventos, será disponibilizada uma linha de crédito de 200 
milhões de euros, 75 milhões dos quais destinados a micro e pequenas 
empresas; 
- Para empresas de turismo, mas no setor do alojamento, será 
disponibilizada uma linha de crédito no valor de 900 milhões de euros, dos 
quais 300 milhões são para micro e pequenas empresas; 



- Para o setor da indústria, nomeadamente têxtil, calçado e indústria extrativa, 
será disponibilizada uma linha de crédito de 1300 milhões de euros, dos quais 
400 milhões de euros são destinados especificamente às micro e pequenas 
empresas. 
Estas linhas de crédito têm um período de carência até ao final do ano e 

podem ser amortizadas em quatro anos. 

Fica também em cima da mesa a reestruturação da linha de crédito 
inicialmente disponibilizada, no valor de 200 milhões de euros, que será revista 
e flexibilizada nas suas condições de acesso. 

Assim que tenhamos mais informações disponibilizamos. 
 


