IVA - Prorrogação do prazo para entrega da declaração periódica e pagamento do respetivo imposto /
Segurança Social-Planos Prestacionais – pagamento de dois terços das contribuições diferida
Exmos. Senhores,
Informamos o seguinte:
Autoridade Tributária - Foi publicado pela A. T. o Ofício-circulado n.º 30224/2020, de 01/07- IVA Prorrogação do prazo para entrega da declaração periódica e pagamento do respetivo imposto. Apuramento
do imposto com base no sistema e-fatura. (complemento ao ofício circulado n.º 30221, de 2020-05-12).

Segurança Social – Encontra-se disponível no site da S.S a informação “ Medidas de apoio excecional
resultantes da pandemia COVID-19” (Planos Prestacionais – pagamento de dois terços das contribuições
diferidas [Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, na sua redação atual]).
Planos Prestacionais – pagamento de dois terços das contribuições diferidas [Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de
26 de março, na sua redação atual]
Encontra-se disponível, durante o mês de julho, a funcionalidade que permite registar o pedido de plano
prestacional de regularização dos montantes de contribuições diferidas.
Este plano prestacional permite:
Aos trabalhadores independentes, que beneficiaram do pagamento de um terço das contribuições nos
meses em que eram devidos, proceder ao pagamento das restantes contribuições referentes aos meses de
março a maio de 2020.


às entidades empregadoras, que nos termos da lei possam beneficiar desta medida, proceder ao
pagamento das restantes contribuições referentes aos meses de fevereiro a abril de 2020, ou março a
maio de 2020, desde que reúnam as seguintes condições:
o

tenha existido pagamento, dentro do prazo, de um terço das contribuições e da totalidade
das cotizações no mês em que eram devidas;

o

se beneficiou no período de março a maio, a totalidade das contribuições respeitantes a
fevereiro de 2020 terá que estar paga dentro do prazo;
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o

se o pagamento do primeiro mês tiver sido efetuado fora de prazo, os respetivos juros de
mora têm que estar pagos.

O pagamento será efetuado em prestações mensais e sucessivas, nos meses de julho a dezembro, sem juros
de mora, vencendo-se a primeira prestação no final do mês de julho.
Para registar o pedido de Acordo, na Segurança Social Direta, aceda ao separador Conta-corrente>
Pagamentos à Segurança Social> Planos Prestacionais> Registar plano prestacional.
De seguida, preencha os dados solicitados e confirme a simulação do plano pretendido.
Depois de proceder ao registo, receberá na sua caixa de mensagens da Segurança Social Direta a
confirmação da autorização do plano prestacional.

Com os melhores cumprimentos,
Manuela Folhadela
Departamento Jurídico
manuela.folhadela@anivec.com
Tel : + 351 22 616 54 72/70
www.anivec.com
https://www.facebook.com/ANIVEC.APIV
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