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Ana Pereira

O Decreto-Lei nº 10-F/2020, de 26 de

Março, estabelece um regime

excecional e temporário de

cumprimento de obrigações fiscais e

contribuições sociais, no âmbito da

pandemia da doença COVID-19.

As medidas de que falamos vêm

dispostas no Capítulo IX do Decreto-Lei

n.º 10-A/2020 de 13 de Março de 2020 

que estabelece medidas excepcionais e

temporárias relativas à situação

epidemiológica do novo Coronavírus -

COVID-19 e no Decreto-Lei n.º 10-

F/2020 de 26 de Março de 2020.

 

No presente artigo iremos abordar

apenas as contribuições sociais e quais

a medidas específicas adotas neste

âmbito.

 

Assim, o Decreto supra referido começa

por estabelecer um regime de

pagamento diferido das contribuições

devidas à Segurança Social pelas

entidades empregadoras e pelos

trabalhadores independentes.

Menos de 50 trabalhadores, não é

solicitado nenhum requisito

adicional; 

Entre 50 e 249 trabalhadores, desde

que apresente uma quebra de, pelo

menos, 20 % da faturação

comunicada através do E-Fatura nos

meses de março, abril e maio de

2020, face ao período homólogo do

ano anterior ou, para quem tenha

iniciado a atividade há menos de 12

meses, à média do período de

atividade decorrido;

No casos das Entidades Empregadoras

do setor privado e social, este

diferimento aplica-se às mesmas com os

seguintes requisitos:
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Com 250 ou mais trabalhadores, desde

que apresente uma quebra de, pelo

menos, 20 % da faturação comunicada

através do E-Fatura nos meses de março,

abril e maio de 2020, face ao período

homólogo do ano anterior ou, para

quem tenha iniciado a atividade há

menos de 12 meses, à média do período

de atividade decorrido, e se enquadrem

numa das seguintes previsões:

a) Se trate de instituição particular de

solidariedade social ou equiparada;

b) A atividade dessas entidades

empregadoras se enquadre nos setores

encerrados nos termos do Decreto n.º 2-

B/2020, de 02 de Abril, ou nos setores da

aviação e do turismo, relativamente ao

estabelecimento ou empresa

efetivamente encerrados;

c) A atividade dessas entidades

empregadoras tenha sido suspensa, por

determinação legislativa ou

administrativa, nos termos previstos no

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de

março, na sua redação atual, na Lei de

Bases da Proteção Civil, aprovada pela

Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua

redação atual, ou na Lei de Bases da

Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019,

de 4 de setembro, relativamente ao

estabelecimento ou empresa

efetivamente encerrados.

 

 

Um terço do valor das contribuições é

pago no mês em que é devido, se o

mesmo não for efetuado dentro do

prazo, termina a possibilidade de

acesso a este regime.

O montante dos restantes dois terços é

pago em prestações iguais e

sucessivas:            nos meses de julho,

agosto e setembro ou nos meses de

julho a dezembro.

Os requisitos relativos à faturação são

demonstrados pela Entidade

Empregadora durante o mês de julho de

2020, conjuntamente com certificação do

contabilista certificado da empresa.

 

Este diferimento no pagamento das

contribuições à segurança social devidas

será nos meses de março, abril e maio, 

podendo ser pago da seguinte forma:
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Caso as Entidades Empregadoras já

tenham efetuado o pagamento da

totalidade das contribuições devidas em

março de 2020, o diferimento inicia-se em

abril de 2020 e termina em junho de 2020.

 

Algo que nos causa espanto e chamamos a

atenção aos nossos leitores é o facto de o

diferimento do pagamento de

contribuições da responsabilidade da

entidade empregadora não se encontra

sujeito a requerimento. A atribuição é

oficiosa pelos serviços da Segurança

Social, devendo a Entidade Empregadora

proceder ao pagamento de 1/3 do valor

das contribuições mensais no mês devido e

requerer em julho, plano prestacional, na

Segurança Social Direta.

 

No caso dos trabalhadores independentes

o diferimento do pagamento das

contribuições à segurança social devidas

nos meses de abril, maio e junho é pago de

forma igual ao já referido anteriormente

para as Entidades Empregadoras, ou seja,

um terço do valor das contribuições é pago

no mês em que é devido e o montante dos

restantes dois terços é pago em prestações

iguais e sucessivas nos meses de julho,

agosto e setembro ou nos meses de julho a

dezembro.

 

 

O diferimento do pagamento das

contribuições é referente ao período de

abril, maio e junho e caso o trabalhador

independente não pague 1/3 do valor das

contribuições de algum dos meses dentro

do prazo, termina a possibilidade de

acesso a este regime.

 

Neste caso o trabalhador independente

deve proceder ao pagamento de 1/3 do

valor das contribuições mensais no mês

devido e utilizar o documento para

diferimento do pagamento disponível na

Segurança Social Direta. Depois, deverá

requerer em julho, o plano prestacional,

também por tal plataforma.

 

 

A segunda medida prevista neste diploma

é relativamente a planos prestacionais e

suspensão de processos.
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Os prazos nos processos de

execução fiscal encontram-se

suspensos

Começa-se por referir que a suspensão

de prazos estabelecida no Artigo 7º, nº 1

da Lei nº 1-A/2020 de 19 de Março é

igualmente aplicável aos planos

prestacionais em curso relativos a

processos de execução fiscal, sem

prejuízo de estes poderem continuar a

ser pontualmente cumpridos.

 

Caso esta suspensão venha a cessar

antes de 30 de junho de 2020, os

processos de execução fiscal devem

manter-se suspensos até esta data.

 

Encontram-se igualmente suspensos, os

planos prestacionais em curso por

dívidas à Segurança Social fora do

âmbito dos processos executivos, sem

prejuízo de estes poderem continuar a

ser pontualmente cumpridos.

 

 

Nestes casos, após o dia 30 de junho de

2020, pode o conselho diretivo da

instituição de segurança social

competente deliberar a extensão do prazo

de suspensão de tais planos prestacionais

celebrados com instituições particulares

de solidariedade social no âmbito de

acordos de cooperação.

 

Por fim, a terceira e última medida passa

por uma prorrogação extraordinária das

prestações por desemprego e de todas

as prestações do sistema de segurança

social que garantam mínimos de

subsistência cujo período de concessão

ou prazo de renovação termine antes de

30 de junho de 2020, bem como a

suspensão das reavaliações das

condições de manutenção das prestações

do sistema de segurança social.
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As medidas, ainda que

aparentemente benéficas,

podem constituir um "presente

envenenado" 

Assim, é de fácil percepção que este

dispositivo legal tentou aliviar os

cidadãos neste momento tão difícil que

estamos a viver.

 

Contudo, estamos em crer que todas

estas medidas trazem consigo como que

um “presente envenenado”.

 

Vejamos que no que diz respeito ao

diferimento do pagamento quer pelas

entidades patronais, quer pelos

trabalhadores independentes, primeiro

porque existe a obrigação de pagar 1/3 

das contribuições sociais, sendo que

apesar de ser um valor reduzido para as

entidades e trabalhadores independentes

que neste momento viram as suas

atividades e estabelecimentos

encerrados será um grande encargo e

depois, como se não bastasse, a falta

deste pagamento implica o cessamento

do diferimento.

Em relação à suspensão dos planos

prestacionais, também não se percebe a

referência que é feita aos facto de os

mesmos poderem continuar a ser

pontualmente cumpridos.

 

A única medida que parece, pelo menos

para já, ter algo de positivo é o facto de

existir a prorrogação extraordinária das

prestações por desemprego e de todas as

prestações do sistema de segurança

social que garantam mínimos de

subsistência cujo período de concessão

ou prazo de renovação termine antes de

30 de junho de 2020, uma vez que no

momento em que o país se encontra não

será possível existir a procura de novos

empregos, bem como de outros

mecanismos que permitiram cessar algum

tipo de apoio, seria no mínimo

contraditório.

 

 



Face a tudo o exposto, estamos em crer que

apesar de ser claro que estas medidas são de

extrema importância, pretendendo aliviar

famílias do sufoco financeiro em que as

mesmas se possam encontrar agora ou no

futuro, contudo essencialmente no que toca

ao diferimento do pagamento das

contribuições à Segurança Social os seus

requisitos quer de acesso quer de

manutenção parecem ser desadequados e

poderão ser de difícil alcance neste mês e no

próximo principalmente, para os seus

destinatários.
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