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Temas tratados

 Prazos da Modelo 22 e da IES

 Taxas de IRC, derramas e tributações autónomas

 Os Anexos A e C da Modelo 22 e seu preenchimento

 Pagamentos por conta e pagamento especial por conta

 Tratamento dos prejuízos fiscais

 O Anexo E e o Regime Simplificado

 Mod. 22 e Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades

 O Anexo D e os incentivos fiscais ao investimento

 Outros assuntos relevantes
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Prazos da modelo 22

Anexos:

Data limite apresentação - último dia de Maio

 Anexo A – Derrama

 Anexo C – Regiões autónomas

 Anexo D - Benefícios fiscais

 Anexo E – Regime simplificado

 Anexo F – Organismos de investimento coletivo

 Anexo G – Atividades de transporte marítimo

 Anexo AIMI - Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis

Forma de entrega:

Transmissão 

eletrónica de dados

2019 Até 3 de agosto de 2020 Despacho 296/2020 XXII, do SEAAF, de 31/07

2020 Até 31 de maio de 2021
Artigo 120.º, n.º 1, Código do IRC

Despacho 314/2021 SEAAF, de 11 de janeiro (m22)

Dispensa da Mod. 22 - as entidades 

que apenas aufiram rendimentos não 

sujeitos a IRC, exceto se sujeitas a 

qualquer tributação autónoma

(OE 2018 – art.º 117.º, n.º 6, b), do CIRC)

(independentemente de esse dia ser útil ou não)

As Associações, p. ex.

Possível, 30/06/2021 – Mod. 22 devia ser disponibilizada 120 dias de antecedência (Lei 7/2021)
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Prazos da IES (Declaração anual de informação contabilística e fiscal)

Elementos contabilísticos e fiscais
(não residentes sem estabelecimento estável)

Elementos contabilísticos e fiscais

(residentes que exercem a título principal… e não residentes com estabelecimento estável)

Elementos contabilísticos e fiscais
(residentes que não exercem a título principal…)

IRS – Sujeitos passivos de IRS

com contabilidade organizada

Sociedades sujeitas ao regime de transparência 

fiscal

Operações com não residentes

Mapa recapitulativo de clientes

e de fornecedores

IVA – Elementos contabilísticos

e fiscais

Informação Estatística

Anexo A

Anexo D

Anexo E

Anexo I

Anexo G

Anexo H

Anexo O e P

Anexo L

Anexo R/S/T

2019 Até 15 de setembro de 2020 Despacho 259/2020 XXII, do SEAAF, de 16/07

2020 Até 15 de julho de 2021 Artigo 121.º, n.º 2, Código do IRC

Alguns 

Anexos 

da 

IES/DA

Art.º 

121.º, do 

Código IRC

Dispensa do envio

Entidade que aplique a NC-ME

(artº 29,º, n.º 16, b), CIVA)

 Anexos L, M, N, O, P e Q

Todos (artº 29,º, n.º 3, d), CIVA)

 Dispensados do anexo O

2 dos limites no período:

 N.º médio empregados: 10

 Balanço: 350.000 €

 VN líquido: 700.000 €
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A cessação oficiosa não desobriga o sujeito passivo do cumprimento das obrigações tributárias 

(art.º 8.º, n.º 7, CIRC)

No caso de cessação de atividade

Do início do período até à data da cessação

Mesmo prazo para a Mod. 22 do período de tributação anterior

Até ao último dia do terceiro mês seguinte ao da data da cessação

A partir de 01/01/2019

Antes o prazo era de 30 dias

(art.º 121.º, n.º 4, CIRC)

Prazos da modelo 22
Pagamento em prestações em cobrança voluntária

Após a liquidação pela AT
Autoliquidação

IBAN da empresa cessada

Futuros reembolsos

Sócios designam 1 deles para receber o reembolso no 

seu IBAN pessoal, com declaração assinada por todos e 

reconhecida notarialmente (envio e-balcao)

Igual prazo para as IES

Cessação em 2020: se prazo 

terminar antes de 15/09/2020, 

prorrogado para essa data

Art.º 120.º, n.º 3, 

do Código do IRC
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Períodos especiais de tributação

Regra: Ano civil

Art.º 8.º, CIRC

Facto gerador: último dia do período de tributação

O período de tributação é o do 1.º dia do período 

Residentes e não residentes com estabelecimento estável

Podem adotar período de tributação diferente do ano civil 

(deve ser mantido por 5 períodos)

Prazo da modelo 22 Até ao último dia do 5.º mês seguinte ao termo do período

Prazo da IES/DA Até ao 15.º dia do 7.º mês posterior ao termo do período

Período de tributação alterado, passando de ano civil para 01/04/2020 a 31/03/2021

Relativamente ao período de 2020 envio de 2 IES/DA:

1. De 01/01/2020 a 31/03/2020 (Campo 3 Q 06 Rosto – antes da alteração) – apenas Anexos 

de IRC ~ até 15/10/2020

2. De 01/04/2020 a 31/03/2021 (Campo 4 Q 06 Rosto – após alteração) – inclui todos os 

Anexos de IRC, bem como dos outros impostos do ano civil de 2020 – até 15/10/2021
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Algumas notas sobre a IES/DA
01 - Em atividade

02 - Fim de atividade

03 - Dissolvida

04 - Liquidada

Rosto IES/DA

Encerramento da liquidação da sociedade em 28/12/2020

Registo na conservatória do registo comercial em 08/01/2021 (data da cessação)

1. IES 2020 (01/01/2020 a 31/03/2020): Q08 C.1 (Cód. 04 - Liquidada e C.2 data 28/12/2020)

Anexos A e R, inscritos os valores que reflitam as operações de liquidação imediatamente 

antes da partilha

2. IES 2021 (01/01/2021 a 08/01/2021): Q06 C.2 (declaração do período de cessação) e Q08 C.1 

(Cód. 04 - Liquidada e C.2 data 28/12/2020)

Anexos A e R podem ser apresentados sem qualquer valor

Exemplo

x
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Anexo A

Guia de Pagamento não disponibilizada (80 €)

x

https://eportugal.gov.pt/CVE/IES/ServicosIES.aspxGuia de Pagamento (80 €)

Portal da Empresa

Não devido o pagamento

IES do período do registo da fusão da incorporada:

Anexo A e R podem ser preenchidos a zero

Anexos IVA (L, M, N e P) e Imposto do Selo (Q):

 a sociedade incorporada considera as operações 

efetuadas em seu nome durante todo o ano até 

à data do registo da fusão

Algumas notas sobre a IES/DA

Tipo de Contabilidade 

N   S   P   M

Rosto
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Taxas de IRC (continente)

Exercendo a título principal uma atividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola – regime geral (PME)

17% (até 25.000 €)

21% (excedente)

Não exercendo a título principal uma atividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola

Não residentes com estabelecimento estável

21%

R
e
si

d
e
n
te

s

Exercendo a título principal uma atividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola – regime geral
21%

N
ã
o
 

re
si

d
e
n
te

s

21%

Não residentes sem estabelecimento estável 25% (regra geral)

Artigo 87.º, Código do IRC

Interioridade (PME) (art.º 41.º-B, EBF)

Regiões da Portaria 208/2017, de 13 de julho

12,5% até MC = 25.000 €

21% excedente
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Taxas de IRC (Regiões Autónomas)

Região Autónoma dos Açores

Taxas do regime geral do IRC 

(Pequenas e médias empresas)

Interioridade (art.º 41.º-B, EBF)

Portaria 208/2017, de 13 de julho

Redução de 20% de todas as taxas nacionais do IRC

Decreto Legislativo Regional 2/2014/A, de 29 de janeiro

16,8% (21% × 80%)

Região Autónoma da Madeira

Decreto Legislativo Regional 1-A/2020/M, de 

31 de janeiro

20%

13,6% até 25.000 €

16,8%  excedente

11,9% até 25.000 €

20%  excedente

12,5% até 25.000 €

16,8%  excedente

Não exerçam a título principal16,8% 20%

Redução aplicável às taxas das tributações autónomas 

e a todas a outras referidas no Código do IRC
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Incentivos fiscais relacionados com as taxas

Anexo D da Modelo 22 – Benefícios fiscais

Campo 904-B
Redução da taxa do IRC aplicável às PME, aos primeiros 

25.000 € de matéria coletável (art.º 87.º, n.º 2, do CIRC)

 Continente:   25.000 × (21% - 17%) = 25.000 × 4%   = 1.000 €

 Madeira:   25.000 × (20% - 11,9%) = 25.000 × 8,1%  = 2.025 €

 Açores:   25.000 × (16,8% - 13,6%) = 25.000 × 3,2%   =  800 €

Campo 904-C
Redução de taxa - benefícios à interioridade 

(art.º 41.º-B, do EBF)

 Continente: 25.000 × (21% - 12,5%) = 25.000 × 8,5% = 2.125 €

 Açores:  25.000 × (16,8% - 12,5%) = 25.000 × 4,3%  =   1.075 €

Se

MC ≥ 25.000 €

Erros D1M e D2N

Q 09 - Incentivos sujeitos à regra de minimis (C.904-B e 904-C)
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Dimensão Trabalhadores VN Total balanço

Micro/Pequenas/Médias < 250 50.000.000 € 43.000.000 €

Pequenas Empresas < 50 10.000.000 €

Micro Empresas < 10 2.000.000 €

(DL 372/2007, de 6 de novembro)

O DL 372/2007, criou a certificação por via eletrónica destas empresas pelo IAPMEI, de qualquer 

empresa interessada em obter tal qualidade, de acordo com a Recomendação da Comunidade de 6 

de maio de 2003 (2003/361/CE)

ou

Pequena e média empresa (PME)

Erro D4H Preenchimento do campo 3 do Q 03-A não coincide com a informação disponibilizada pelo IAPMEI

Modelo 22
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O IRC nas Regiões Autónomas (Anexo C)

Sujeitos passivos com estabelecimentos em mais de uma circunscrição

Atlântica, Lda, PME, sujeito passivo de IRC, com sede na Região Autónoma dos Açores

Em 2020, VN total = 4.000.000 €

 Açores: VN = 800.000 € (20%)

 Madeira: VN = 1.200.000 € (30%)

 Continente: VN = 2.000.000 € (50%)

Coleta à taxa normal: (25.000 × 17%) + (75.000 × 21%) = 20.000 €

 coleta da R.A. Açores: 20% × [(25.000 × 13,6%) + (75.000 × 16,8%)]    =   3.200 €

 coleta da R.A. Madeira:   30% × [(25.000 × 11,9%) + (75.000 × 20%)]     =    5.392,50 €

 coleta restante (Continente): 50% × [(25.000 × 17%) + (75.000 × 21%)] =  10.000 €

Coleta Total: 3.200 + 5.392,50 + 10.000 = 18.592,50 €

Matéria coletável = 100.000 € Qual a coleta do IRC para o período de 2020 ?
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O IRC nas Regiões Autónomas (Anexo C)

Q 11-B – Modelo 22 – Repartição do volume anual de negócios do período pelas circunscrições

Q 09 do Anexo D – Campo 904-B

 Continente: 50% × [25.000 × (21% - 17%)] = 50% × 25.000 × 4%  =   500 €

 Madeira: 30% × [25.000 × (20% - 11,9%)] = 30% × 25.000 × 8,1%  =  607,50 €

 Açores: 20% × [25.000 × (16,8% - 13,6%)] = 20% × 25.000 × 3,2%  = 160 €

1.267,50 €

E qual o montante no Q 09 do Anexo D, Campo 904-B ?

x

x xx

4 000 000

1 200 000

800 000
3 0

2 0

5 0

Só Continente, não preenche
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Calculada com base no Lucro Tributável declarado pelo sujeito passivo

Lei 73/2013, de 3 de setembro

Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais

Derrama municipal

Residentes que exerçam a título principal atividades de natureza comercial, industrial ou 

agrícola e não residentes com estabelecimento estável

Municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama

Até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC)

Taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume 

de negócios no ano anterior (do IRC) que não ultrapasse 150.000 €

Isenções

Ofício Circulado 20232, de 16/04/2021
IES (N – 1)

Anexo A (Q 03-A – Campo A5001)
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Derrama municipal

O Município de Viseu deliberou a taxa geral em 1,5% e a reduzida em 0,01% 

Se o lucro tributável de uma empresa for 40.000 € e o volume de negócios 

do ano anterior inferior a 150.000 €, tem-se:

 Derrama = 40.000 × 0,01% = 4 € (Campo 364 do Q 10 da Modelo 22)

Se se aplicasse a taxa geral, a derrama seria 40.000 × 1,5% = 600 €

Benefício fiscal da derrama no concelho de Viseu:

 600 – 4  = 596 € (Campo 904-E do Q 09 do Anexo D da Modelo 22)

Erros D3T e D75

Ano do início da atividade: sempre a taxa reduzida (não há VN do ano anterior)

No ano anterior não foi apresentada a IES: taxa geral

596 €

Q 09 - Incentivos sujeitos à regra de minimis (C.904-E)
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Derrama municipal

Os sujeitos passivos que cumulativamente tenham:

Estabelecimentos estáveis ou representações locais em mais que um município

e tenham matéria coletável superior a 50.000 €

Apresentam o Anexo A, sendo o cálculo da derrama aí efetuado

O lucro tributável imputável à circunscrição de cada município

determinado pela proporção

entre a massa salarial correspondente aos estabelecimentos que o sujeito 

passivo nele possua

e a correspondente à totalidade dos seus estabelecimentos situados em 

território nacional
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Derrama municipal – Exemplo Anexo A

Em 2020, “Viso, SA” com sede em Viseu, com LT de 180.000 € e MC de 105.000 €, tem 

estabelecimentos em outros concelhos, com as seguintes massas salariais:

 Viseu (sede): massa salarial = 300.000 € (Derrama: 1,5% e 0,01%)

 Mangualde (estabelecimento): massa salarial = 120.000 € (Derrama: 1% e 0,5%)

 Sátão (estabelecimento): massa salarial = 80.000 € (Sem Derrama)

O Volume de Negócios do ano anterior da “Viso, SA” foi de 4.000.000 €

 Viseu (Massa salarial): 300.000 × 1,5% = 4.500 €                

 Mangualde (Massa salarial): 120.000 × 1% = 1.200 €

 Sátão (Massa salarial): 80.000 × 0% = 0 €

Taxa média = (4.500 + 1.200 + 0) ÷ (300.000 + 120.000 + 80.000) = 1,14%

Derrama = lucro tributável × taxa média = 180.000 × 1,14% = 2.052 €

 Viseu: 180.000 × (300.000 ÷ 500.000) × 1,5%   =   1.620 €

 Mangualde:  180.000 × (120.000 ÷ 500.000) × 1% =  432 €

Erros D8O, D8P, 

D8Q, D8S e D8U

Cálculo da derrama
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Algumas taxas de tributação autónoma

Despesas não documentadas (art.º 88, n.º 1, Código IRC) 50%
Não gasto fiscal

Art.º 23-A, n.º 1, b), CIRC

Q10

Q07 Acresce

Despesas de representação (art.º 88, n.º 7, Código IRC) 10% Dos gastos aceites

Q 13 – Modelo 22 – Tributações autónomas (Base de incidência)

Ajudas de custo e deslocações em automóvel  próprio…

(exceção dos tributados  em IRS – limites FP)

Encargos não dedutíveis totais (art.º 23.º-A, n.º 1, h), CIRC)

5%
Dos gastos aceites até ao 

limite da FP

E dos não aceites (não Mapa)

Erro D6F Campo 730 Q 07 preenchido e campo 415 do Q 13 não preenchido

Não preenche Q 13

Erro D6G Campo 365 Q10 preenchido e campo(s) Q13 ou Q13-A, ou campos 716 ou 746 do Q 07

Campo 414

Q07 Acresce
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Algumas taxas de tributação autónoma Erro D6G

Período 2020/2021 Taxa de Tributação Autónoma Depreciações

Viaturas
V. Aquisição

< 27.500 €

V. Aquisição

≥ 27.500 € e    

< 35.000 €

V. Aquisição

≥ 35.000 €

Valor aquisição 

Máximo
(Portaria 467/2010, de 7 

de julho)

Movidas exclusivamente 

a energia elétrica
0% 0% 0% 62.500 €

Híbridas Plug-in (*) 5% 10% 17,5% 50.000 €

Movidas a GNV 7,5% 15% 27,5% 37.500 €

Restantes Viaturas 10% 27,5% 35% 25.000 €

Viaturas ligeiras de passageiros Art.º 88, n.º 3, 5, 6, 18 e 19, do Código do IRC

(*) Em 2021, cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica, com autonomia 

mínima, no modo elétrico, de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 g CO2/km
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As taxas de tributação autónoma são elevadas em 10% + 10%

Art.º 88.º, n.º 14, do Código do IRC

Sujeitos passivos com prejuízo fiscal

Não aplicável no período de tributação de início de atividade e no seguinte

(art.º 88, n.º 15, Código IRC)
Validação local

Em 2020 e 2021 não aplicável (regime transitório OE 2021 – artº 375.º, Lei 75-B/2020, de 31/12)

Micro, pequenas e médias empresas (DL 372/2007) (validação local – Q 3A  Modelo 22)

 quando obtido lucro tributável em um dos 3 períodos anteriores e obrigações 

declarativas (mod. 22 e IES), dos últimos 2 períodos, dentro do prazo (Validação central)

 ou quando correspondam ao período de tributação de início de atividade ou a um 

dos dois períodos seguintes (Validação local) (em 2020, se iniciou em 2018, 2019 ou 2020)
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Dedução à coleta do AIMI

Adicional ao Imposto Municipal sobre imóveis
Art.º 135.º-J, do CIMI

Dedução à coleta, em IRC, devendo ser considerada no LT

Erro D3G

Anexo AIMI - Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis

Empresa com 1 imóvel habitacional arrendado (AIMI = 750 €) (0,4%)

Total rendimentos empresa = 300.000 € (6.000 € do arrendamento) (2%)

Coleta = 7.500 €  Limite do AIMI dedutível = 7.500 × 2% = 150 €

(Q10 C.470 e Q07 C.797: 150 €)

Anexo AIMI quando ocorra a 

situação do art.º 135-F, n.º 3, do 

CIMI – afetos ao uso pessoal dos 

titulares do capital, órgãos sociais 

… taxa de 0,7% e taxa marginal de 

1% para excedente a 1.000.000 €

Q07 Acresce

Q10 Deduz
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Pagamentos por Conta

Sujeitos passivos residentes que exerçam a título principal, atividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola

Sujeitos passivos não residentes com estabelecimento estável

Regras e cálculo dos pagamentos por conta Art.º 104.º e 105.º, do Código IRC

Coleta (A.A.) < 200 €

Não existe obrigatoriedade de 

efetuar pagamentos por conta

(art.º 104.º, n.º 4, CIRC)

VN (A.A.)  500.000 €

80% × (Coleta - Retenções)
(art.º 105.º, n.º 2, CIRC)

Obrigatoriedade de efetuar 3 pagamentos por conta

(julho, setembro e 15 de dezembro)

(art.º 104.º, n.º 1, a), CIRC)

Sim

Coleta (A.A.)  200 €

Não

95% × (Coleta - Retenções)
(art.º 105.º, n.º 3, CIRC)

Reembolsável 

VN, coleta e retenções do ano anterior
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Pagamentos por Conta

Com base nos elementos disponíveis pode o sujeito passivo 

deixar de efetuar novo pagamento por conta

Se o montante do pagamento por conta já efetuado for superior ao 

imposto que será devido com base na matéria coletável do período

Se a entrega por conta a efetuar for superior à diferença entre o 

imposto total que o contribuinte julgar devido e as entregas já efetuadas

Pode o contribuinte deixar de efetuar pagamentos por conta ou pela diferença

No 3º pagamento

Limitações aos pagamentos por conta Art.º 107.º, do Código IRC
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Pagamentos por Conta

Consequência da suspensão da entrega dos Pagamentos por Conta

 há lugar a juros compensatórios desde o termo do prazo em que a 

entrega deveria ter sido efetuada

 até ao termo do prazo para apresentação da declaração ou até à data do 

pagamento da autoliquidação, se anterior 

Verificando-se que, em consequência da suspensão da entrega por conta

 deixou de pagar-se uma importância superior a 20% da que, em condições 

normais, teria sido entregue

Cooperativa, ou micro, pequena 

e média empresa (DL 372/2007)

Não PME, mas atividade de 

alojamento, restauração…

Limitação 

extraordinária 

dos 1.º e 2.º PC

Lei 27.º-A/2020, de 24/7

Estimativa até 15/12/2020 

(3.º PC), para efeitos do art.º 

107.º, do Código IRC

Certificação por CC

Despacho 12622/2020, SEAAF, de 29/12 – não auto de notícia se deixou de ser pago superior a 20%

2020
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Pagamento Especial por Conta

Art.º 93.º e 106.º, do Código do IRC

Março

ou Março e Outubro

—

Volume de negócios (art.º 143.º, CIRC)

 valor das vendas e dos serviços prestados 

geradores de rendimentos sujeitos e não isentos

1% × VN (ano anterior)

Se  850 €          850 €

Se > 850 €

 (1% × VN - 850) × 20% + 850

• Limite mínimo:   850 €

• Limite máximo: 70.000 €

Pagamentos por conta 

efetuados no ano anterior

(de acordo com o art.º 105.º, CIRC)

Redução de 100 € sobre o montante apurado

Redução adicional de 12,5% sobre o que resultar

Reembolso até ao final do 6.º período seguinte Art.º 93, n.º 3, CIRC 90 dias
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Art.º 106.º, n.º 11, e) e n.º 15, do Código do IRC)

Passaram a ficar dispensados de efetuar o PEC (2019 e seguintes)

Os sujeitos passivos que não efetuem o pagamento até ao final do terceiro 

mês do respetivo período de tributação, desde que:

Tenham cumprido, no prazo legal, as obrigações declarativas previstas 

nos art.º 120.º e 121.º, do Código do IRC (DR mod. 22 e IES), relativas aos 

dois períodos de tributação anteriores

Cabe à AT a verificação da situação tributária do SP

Dispensa do PEC

Reembolso extraordinário 

dos PEC (2014 a 2019)

Cooperativa, ou micro, pequena e média empresa 

(DL 372/2007)

Art.º 3, Lei 29/2020, de 31 de julho

Pedido e-balcão, até 31/01/2021

Despacho 12622/2020, SEAAF, de 29/12
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Taxa de retenção na fonte

Rendimentos obtidos em território português

Aplicando-se aos rendimentos relativos a remunerações 

auferidas na qualidade de membro de órgãos estatutários 

de pessoas coletivas e outras entidades

21,5%

Casos em que a retenção é dispensada (art.º 97.º, CIRC)

25%

(art.º 94.º, n.º 4, CIRC)Taxas de retenção na fonte

Dispensa de retenção na fonte

Retenções na Fonte

Divergências
Entre a Modelo 10 da entidade declarante e o declarado pelo 

SP, como Retenção na Fonte, na sua Modelo 22

Guias de retenção separadas entre residentes e não residentes e troca de indicadores (e-balcão)

(PME) Flexibilização nos 

pagamentos de retenções 

(3 ou 6 meses) (março a junho)

(DL 24/2021, de 26 de março)
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Art.º 122.º, 

n.º 1, CIRC

Art.º 122.º, 

n.º 2, CIRC

Se correções originarem IRC adicional a entregar ao Estado

 DEVE: Mod. 22 de substituição ao período anterior em causa

A todo o tempo (prazo caducidade), pagando o imposto em falta

Se IRC inferior ou prejuízo fiscal superior, a favor da empresa

 PODE: Mod. 22 de substituição, se no prazo de 1 ano após o 

termo do prazo legal (Maio)

Art.º 122.º, n.º 2 e 3, do Código do IRC

Quando deve ser apresentada

Declaração modelo 22 de substituição

Se decisão administrativa ou sentença superveniente, o prazo conta-

se a partir da data em que o declarante tome conhecimento da 

decisão ou sentença (se superior a 1 ano após o termo)

Art.º 122.º, 

n.º 3, CIRC

Exemplos: SIFIDE, pedido autorização 

dedução de prejuízos fiscais, …
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No período da dissolução

Obrigatório encerrar as contas com referência à data de dissolução

Se o momento da dissolução não coincidir com o momento da liquidação

Modelo 22 desde o início do período até à data da dissolução e outra 

do período da liquidação ao fim do período, até ao 5.º mês seguinte

(art.º 120.º, n.º 11, CIRC - OE2018)

Declaração modelo 22 da dissolução

Até 2017 não entregava modelo 

22 referente a esse período

(entre 1 de janeiro e a data da dissolução da sociedade)
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Declaração modelo 22 de liquidação e cessação

No período do encerramento da liquidação

Poderão ser entregues duas Mod. 22 (prazo: 3º mês seguinte)

 1ª obrigatória

(início do último período até à data da cessação)

 2ª facultativa referente ao período de liquidação

(desde o dia seguinte à data de dissolução até à data da cessação)

Interesse na facultativa, caso hajam lucros que possam ser anulados por 

prejuízos posteriores, no período de liquidação (até 2 anos) ou por 

redução da taxa do IRC

(desde que o período de liquidação não ultrapasse 2 anos)



IRC – Campanha Modelo 22 de 2020 32

01/01/2020 01/03/2020 31/12/2020 21/07/2021

2021
2020

LT: 12.000 LT: 20.000 PF: (-14.000)

MC = 0

Dissolução

Período de Liquidação

Até final 3º mês seguinte

Vantagens da opção pela mod. 22 do período de liquidação

Reporte de prejuízos “para trás” e possível redução de taxa

M/22 de: 02/03/2020 até 31/12/2020

M/22 até 31/08/2020

5º mês seguinte

M/22 de 2021

01/01/2020 a 21/07/2021

M/22 Liquidação:

02/03/2020 até 21/07/2021

Taxa IRC = 21%

M/22 até 

31/05/2021

Tributação do período de liquidação
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Os prejuízos fiscais apurados em determinado período, são deduzidos aos 

lucros tributáveis, havendo-os

de um ou mais dos períodos posteriores6 2009

4 2010/2011

5 2012/2013

12 2014/2015/2016

5 Não PME: 2017 …

PME: 2017 …

75% 2012/2013

Dedução máxima em cada período do LT

70% 2014 e seguintes

Empresas que empregam menos de 250 

pessoas e cujo volume de negócios anual não 

excede 50 milhões de euros ou cujo balanço 

total anual não excede 43 milhões de euros

Reporte de Prejuízos Fiscais
Art.º 52.º, do Código do IRC

Havendo saldo a reportar deve ser utilizado, mas não necessário respeito pelo FIFO (2017)
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Regime Especial de Dedução de Prejuízos Fiscais

OE Suplementar 2020 – art.º 11.º, Lei 27-A/2020, de 24 de julho

Prejuízos fiscais gerados de 2014 a 2019 ganham mais 2 anos para dedução

Prejuízos fiscais de 2020 e 2021 ficam todos com 12 anos de reporte

Limite da dedução +10%, se diferença resultar de PF de 2020 e 2021

A contagem do prazo de reporte de prejuízos fiscais, aplicável aos prejuízos fiscais 

vigentes no 1.º dia do período de tributação de 2020, fica suspensa durante esse 

período de tributação e o seguinte

Prejuízos fiscais apurados nos períodos de 2020 e 2021 por sujeitos passivos que 

exerçam, a título principal, atividade económica…, deduzidos aos lucros tributáveis, de 

um ou mais dos 12 períodos posteriores, independentemente de serem PME ou não

O limite à dedução do art.º 52.º, n.º 2, CIRC, é elevado em 10%, quando a diferença 

resulte da dedução de prejuízos fiscais apurados nos períodos de 2020 e 2021
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Reporte de Prejuízos Fiscais

Período de reporte e respetivos limites

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

A
n

o
 e

m
 q

u
e

 s
ã

o
 g

e
ra

d
o

s
 o

s
 p

r
e

ju
íz

o
s
 f

is
c
a

is

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +1 +2

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +1 +2

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +1 +2

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +1 +2

2017 1 2 3 4 5 +1 +2

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +1 +2

2018 1 2 3 4 5 +1 +2

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +1 +2

2019 1 2 3 4 5 +1 +2

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

(*) Dedução limitada a 80% do lucro tributável, quando PF a reportar se refira a 2020 e 2021

PME

Não PME

PME

Não PME

PME

Não PME

PME

Não PME

PME

Não PME

*

*

*

*
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Reporte de Prejuízos Fiscais

Conta-corrente de 

prejuízos fiscais
Erro D3H

Erro central se PF dedutíveis e 

deduzidos não correspondem 

aos declarados

A dedução não aplicável, quando se verificar a alteração da titularidade de, 

pelo menos, 50% do capital social ou da maioria dos direitos de voto (Campo 385)

Transmissão de prejuízos fiscais aplicável aos adquirentes de entidades consideradas 

empresas em dificuldade até 31/12/2020 – Dedução até 50% do LT (Campo 309.3)

Os PF da adquirida transmitem-se para a sociedade adquirente que deve ser PME (%)

Anexo IV – Art.º 15.º, Lei 27-A/2020, de 24 de julho
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Regime simplificado

Regime simplificado de determinação da matéria coletável

Art.º 86.º-A e 86.º-B, Código IRC - Circular 6/2014, de 28 de março

 montante anual  ilíquido de rendimentos não superior a 200.000 €

 total do seu balanço não exceda 500.000 €

 adotem o regime de normalização contabilística para microentidades

Por opção, se período anterior: (entre outras)

2 de 3 limites: Balanço: 350.000 € - VN: 700.000 € - Empregados: 10 IES – Anexo A

Fevereiro

Cessação do Regime
 deixem de se verificar os requisitos

 reportam-se ao 1.º dia do período de tributação

Anexo E

Não há valor mínimo para a matéria coletável - Revogado a partir de 2019

x
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Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades

A sociedade-mãe (dita dominante) detém:

 pelo menos 75% do capital social

 e mais de 50% dos direitos de voto das sociedades-filhas (ditas dominadas)

Cada uma das sociedades do Grupo 

(dominante e dominadas)

 deve enviar a sua Modelo 22

 como se aquele regime não fosse aplicável

Modelo 22 – RETGS

A sociedade dominante

 deve apresentar a declaração Modelo 22

 relativa ao lucro tributável do Grupo

Q 03.4

Q 04.4

Não liquidáveis

x

x



IRC – Campanha Modelo 22 de 2020 39

Remuneração convencional do capital social

Art.º 41.º-A, do Estatuto dos Benefícios Fiscais

Dedução ao Lucro Tributável

No período de tributação em que ocorram as entradas e nos 5 períodos seguintes

Sobre o montante das entradas realizadas, por entregas em dinheiro, pelos 

sócios, no âmbito da constituição de sociedade ou de aumento do capital social
7%

Entradas realizadas até 2.000.000 €

M22 Q07 Abate

Anexo D Q04

Q 09 – Anexo D - Incentivos sujeitos à regra de minimis (C.904-A)
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Sistema de Incentivos Fiscais em I & D

Despesas de investigação Despesas de desenvolvimento

Despesas relacionadas com atividades de investigação e desenvolvimento

Cálculo de benefício e dedução à coleta

SIFIDE II Dedução à coleta, e até à sua concorrência, do valor 

correspondente às despesas com investigação e desenvolvimento

Na parte não comparticipada financeiramente pelo Estado a fundo perdido

100%

Taxa de base

do acréscimo das despesas realizadas no período 

em relação à média aritmética simples dos 2 

períodos anteriores, até ao limite de 1.500.000 €

das despesas realizadas no período32,5%

Taxa incremental 50%

Art.º 35.º a 42.º, do CFI
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Sistema de Incentivos Fiscais em I & D

SIFIDE II

Para os sujeitos passivos de IRC que sejam PME

(definição constante do art.º 2.º, DL 372/2007, de 6 de novembro)

 se não completaram os 2 períodos e que não 

beneficiaram da taxa incremental

A parte que não possa ser deduzido, reportável ”para a frente” 

até ao 8º período imediato

Taxa de 

base

47,5%

8 
períodos

Art.º 38.º, n.º 2, CFI

Art.º 38.º, n.º 4, CFI

Dedução à coleta e reporte 

Candidaturas apresentadas no site SIFIDE (ANI)

 até final de maio do ano seguinte ao do período

Suspensão do prazo nos períodos 2020/2021 (art.º 6.º, DL 21/2021, de 20 de abril)
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É um benefício que consiste numa dedução à coleta sendo efetuada no C.355 do 

Q10 da M/22, sendo o valor indicado no Q073 do Anexo D à M/22

Modelo 22 e Anexo D SIFIDE II

Ocorrendo a comunicação do benefício pela ANI em 

data posterior ao da entrega da correspondente Mod. 

22, deve o beneficiário proceder ao envio de uma 

declaração de substituição

Sistema de Incentivos Fiscais em I & D

Diploma 733 - Código Fiscal do Investimento, aprovado pelo DL 162/2014, de 31 de outubro

Q 073 – Anexo D - SIFIDE – Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento

Empresarial
(Lei n.º 40/2005, de 3/8) E SIFIDE II (art.º 133.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31/12, art.ºs 33.º a 40.º do CFI (revogado) e art.ºs 35.º a 42.º do CFI aprovado 

pelo Dec.-Lei n.º 162/2014. de 31/10 e art.ºs 35.º a 42.º do CFI na RAM aprovado pelo Dec. Leg. Regional n.º 24/2016/M, de 28/06

M22 Q10 Dedução à coleta
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Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI)

Art.º 22.º a 26.º, CFI

Condições estabelecidas na Portaria 297/2015, de 21 de setembro

Período Mínimo de manutenção dos bens objeto de investimento 

e postos de trabalho associados

Micro, pequenas e médias empresas

Restantes

3 anos a contar da data dos investimento

5 anos a contar da data dos investimento

50% da coleta

Investimentos realizados em regiões elegíveis pelo art.º 107.º, n.º 3, a), Tratado de 

Funcionamento da União Europeia, constantes da tabela do art.º 43.º, n.º 1, CFI

Norte, Centro, 

Alentejo e Regiões 

Autónomas

Até à concorrência de 50% da coleta

(do investimento relevante até 15.000.000 €)

(do investimento relevante superior a 15.000.000 €)

25%

10%
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Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI)

Investimentos realizados em regiões elegíveis pelo art.º 107.º, n.º 3, c), do Tratado 

de Funcionamento da União Europeia, constantes da tabela do art.º 43.º, n.º 1, CFI

10% do investimento relevante
Algarve, Grande Lisboa, Setúbal, Mafra, Loures, Vila Franca 

de Xira e freguesias de Sintra: São João das Lapas e Terrugem

Se investimentos relevantes, a dedução até à concorrência da coleta

No período de tributação de início da atividade e nos dois períodos 

de tributação seguintes

Se dedução não puder ser efetuada integralmente por insuficiência de coleta

100% da coleta Período do início e os dois seguintes

Reporte 10 períodos
Suspensão do prazo nos períodos 2020/2021 

(art.º 6.º, DL 21/2021, de 20 de abril)
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Benefício que consiste numa dedução à coleta no C.355 do Q10 da M/22, 

sendo o valor indicado no Q074 do Anexo D à M/22

Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI)

Modelo 22 – Anexo D – Quadro 078-A

Incentivos sujeitos às taxas máximas de auxílios regionais

Diploma 742 - RFAI

Erro D4U

BF contratuais ao investimento produtivo

Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI)

DLRR e RFAI para as mesmas aplicações relevantes

Informação relativa a projetos de investimento de âmbito regional078-A1

Incentivos financeiros usufruídos e fiscais utilizados – valores do período de tributação078-A2

Incentivos financeiros usufruídos e fiscais utilizados - valores atualizados acumulados078-A3

Q 074 – Anexo D - Regime Fiscal de Apoio ao Investimento
(Lei n.º 10/2009, de 10/3 (sucessivamente prorrogada), art.ºs 26.º a 32.º do CFI (revogado) e art.ºs 22.º a 26.º do CFI aprovado pelo Dec.-Lei n.º 

162/2014, de 31/10) e art.ºs 22.º a 26.º do CFI na RAM aprovado pelo Dec. Leg. Regional n.º 24/2016/M, de 28/06

M22 Q10 Dedução à coleta
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Dedução por lucros retidos e reinvestidos (DLRR)

Art.º 27.º e 28.º, CFI
Reinvestidos em ativos elegíveis no prazo de 4 anos

10%
sobre os lucros retidos e 

que sejam reinvestidos

Dedução até 25% 

da coleta

50% da coleta para Micro e Pequenas Empresas

12%

Realizados no Interior

(art.º 41.º-B, n.º 4, EBF -

+20% desde 2019) 

Máximo dos lucros retidos e reinvestidos, em cada período 12.000.000 €

Não reportável

Q 09 – Anexo D - Incentivos sujeitos à regra de minimis (C.904-F)

Mantidos por um período mínimo de 5 anos

Reserva especial indisponível até ao 5.º ano posterior

2%

Q 075 – Anexo D - Outras Deduções à Coleta (C.727)

PME
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Art.º 16.º, Anexo V, Lei 27-A/2020, de 24 de julho (OE 2020 suplementar) (CFEI II)

Dedução até 70% da coleta efeitos desde 1 

de julho de 2020 

Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento II

20%
das despesas de investimento em ativos afetos à exploração, efetuadas entre 

1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021 (funcionamento até 31/12/2021)

Montante acumulado máximo das despesas de 

investimento elegíveis, por sujeito passivo
5.000.000 €

Dedução efetuada na liquidação de IRC respeitante ao período de tributação que se 

inicie em 2020 ou 2021 (em função das datas relevantes dos investimentos elegíveis)

Investimentos relevantes e exclusões semelhantes ao RFAI e DLRR, detidos por 5 anos

Não cumulável com RFAI e DLRR para mesmos investimentos e não cessem contratos de 

trabalho durante 3 anos

Reporte 5 períodos

Período não coincidente com o ano civil e 

início após 01/07/2020: desde o início até ao 

fim do 12.º mês seguinte

Q 076 – Anexo D – Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento - CFEI II
(artigo 16.º da Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho)
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Abril de 2021                                                    Carlos Lázaro


