
MEDIDAS EXCECIONAIS E 
TEMPORÁRIAS 
RELATIVAS À PANDEMIA 
COVID-19

Flexibilização do 
pagamento de impostos e 
contribuições sociais

DECRETO-LEI N.º 24/2021 DE 26 DE MARÇO



Foi publicado o Decreto-Lei n.º 24/2021 de 26 de março, que 
estabelece um regime excecional e temporário em matéria de 

obrigações e dívidas fiscais e de contribuições à Segurança Social. 



A. DIFERIMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS 
RELATIVAS AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021

Deferimento do cumprimento da obrigação de entrega das retenções de IRS e IRC e entrega do IVA apurado. 

Empresas elegíveis:

• CAE da Atividade Principal: alojamento, restauração e similares, ou da cultura; 
• ou que tenham iniciado ou reiniciado a atividade em ou após 1 de janeiro de 2020



B. REGIME ESPECIAL DE DIFERIMENTO DE 
OBRIGAÇÕES FISCAIS DE IRC

Pagamento do IRC anual relativo a 2020, no caso de entidades que tenham obtido nesse período um VN até 
ao limite máximo da classificação como micro, pequena e média empresa, nos termos legais, pode ser 
cumprida: 

A. Até ao último dia do prazo para entrega da declaração periódica de rendimentos (regra geral, 30 de 
maio)

B. Ou em prestações, de valor igual ou superior a € 25 e sem juros, repartidas da seguinte forma:

• 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 referida na alínea a) supra;

• O valor restante deve ser pago em três prestações mensais de igual montante;

• A adesão ao pagamento em prestações deve ser exercida até à data-limite referida na alínea a) 
supra.

Este regime aplica-se ainda aos primeiro e segundo pagamentos por conta relativos ao período de tributação 
que se inicie em ou após 1 de janeiro de 2021 com as necessárias adaptações. 



C. REGIME EXCECIONAL DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES PARA 
DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS E DE CONTRIBUIÇÕES À SEGURANÇA 
SOCIAL EM EXECUÇÃO FISCAL

• Aplica-se dívidas tributárias respeitantes a factos tributários ocorridos entre 1 de janeiro e 31 de março 
de 2021 e às dívidas tributárias e dívidas de contribuições mensais devidas à Segurança Social 
vencidas no mesmo período;

• O pagamento da primeira prestação é efetuado no segundo mês seguinte à notificação do deferimento 
do pagamento em prestações;

• Extensão deste regime mediante requerimento ao devedor que esteja a cumprir plano prestacional
autorizado pela Autoridade Tributária e Aduaneira ou Segurança Social nos termos de plano de recuperação 
aprovado no âmbito de processo de insolvência, processo especial de revitalização, processo especial para 
acordo de pagamento ou acordo sujeito ao regime extrajudicial de recuperação de empresas, e tenha 
constituído ou venha a constituir dívidas fiscais ou de contribuições para a Segurança Social.




