
 
 

 

1 

 

 

 

Dezembro 2020 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

 

 

IEC – RA Madeira – RA Açores 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

402, de 01/12/2020, a Decisão (UE) 2020/1790 do 

Conselho, de 16 de novembro de 2020 que autoriza 

Portugal a aplicar uma taxa reduzida de imposto 

especial sobre o consumo de certos produtos 

alcoólicos produzidos nas regiões autónomas da 

Madeira e dos Açores. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020D1790 

 

Retenção na fonte – Trabalho dependente e 

Pensões - Continente 

Foi publicado, no Diário da República n.º 235/2020, 

1º Suplemento, Série II de 2020-12-03, o Despacho 

n.º 11886-A/2020 do Secretário de Estado Adjunto 

e dos Assuntos Fiscais (SEAAF) que aprova as tabelas 

de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho 

dependente e pensões auferidas por titulares 

residentes no continente para vigorarem durante o 

ano de 2021.  

https://dre.pt/application/file/a/150020858?fbclid=

IwAR1IME-

XAwTODo5uNHtWONcanufpqLYBpybWlUwsKVD

zJ4y9ewm751PvFSk 

 

IVA – Certificação de créditos - Regularizações 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho nº 

452/2020-XXII, de 27 de novembro do Secretário de 

Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais (SEAAF) que 

determina que se possibilite, com efeitos imediatos, 

a comprovação e certificação por revisor oficial de 

contas ou contabilista certificado independente, nas 

situações em que a regularização do IVA não exceda 

10.000 euros por pedido de autorização prévia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020D1790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020D1790
https://dre.pt/application/file/a/150020858?fbclid=IwAR1IME-XAwTODo5uNHtWONcanufpqLYBpybWlUwsKVDzJ4y9ewm751PvFSk
https://dre.pt/application/file/a/150020858?fbclid=IwAR1IME-XAwTODo5uNHtWONcanufpqLYBpybWlUwsKVDzJ4y9ewm751PvFSk
https://dre.pt/application/file/a/150020858?fbclid=IwAR1IME-XAwTODo5uNHtWONcanufpqLYBpybWlUwsKVDzJ4y9ewm751PvFSk
https://dre.pt/application/file/a/150020858?fbclid=IwAR1IME-XAwTODo5uNHtWONcanufpqLYBpybWlUwsKVDzJ4y9ewm751PvFSk
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https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAAF_452_2020_XXII.pdf 

 

IEC – CO (índice 2) 

Foi publicada, no Diário da República n.º 236/2020, 

Série I de 2020-12-04, a Portaria n.º 277/2020 que 

fixa a taxa do adicionamento sobre as emissões de 

CO (índice 2) previsto no artigo 92.º-A do CIEC e o 

valor do adicionamento resultante da aplicação dessa 

taxa aos fatores de adicionamento relativos a cada 

produto. 

https://dre.pt/application/file/a/150369236 

 

COVID-19 – Estado de Emergência 

Foi publicado, no Diário da República n.º 236-

A/2020, Série I de 2020-12-06, o Decreto n.º 

11/2020 que regulamenta a aplicação do estado de 

emergência decretado pelo Presidente da República. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/150509308/details/maximized?serie=I&day=2

020-12-06&date=2020-12-01 

 

Segurança Social – Destacamento de 

trabalhadores 

Foi publicado, no Diário da República n.º 237/2020, 

1º Suplemento, Série I de 2020-12-07, o Decreto-Lei 

n.º 101-E/2020 que transpõe a Diretiva (UE) 

2018/957, relativa ao destacamento de 

trabalhadores no âmbito de uma prestação de 

serviços. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/150570705/details/maximized 

 

Contribuição Extraordinária sobre os 

fornecedores de dispositivos médicos do SNS 

Foi publicada, no Diário da República n.º 239/2020, 

Série I de 2020-12-10, a Portaria n.º 283/2020 que 

aprova o modelo de declaração da contribuição 

extraordinária sobre os fornecedores de dispositivos 

médicos do Serviço Nacional de Saúde (modelo 56). 

https://dre.pt/application/file/a/150574503 

 

COVID-19 – IVA – Taxa reduzida – Vacinas e 

dispositivos médicos 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

419, de 11/12/2020, a Diretiva (UE) 2020/2020 do 

Conselho, de 7 de dezembro de 2020 que altera a 

Diretiva 2006/112/CE no que diz respeito a medidas 

temporárias relativas ao imposto sobre o valor 

acrescentado aplicável às vacinas contra a COVID-

19 e aos dispositivos médicos para diagnóstico in 

vitro desta doença em resposta à pandemia de 

COVID-19. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.419.0

1.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2020%3A419%3

ATOC 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_452_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_452_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_452_2020_XXII.pdf
https://dre.pt/application/file/a/150369236
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509308/details/maximized?serie=I&day=2020-12-06&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509308/details/maximized?serie=I&day=2020-12-06&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509308/details/maximized?serie=I&day=2020-12-06&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150570705/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150570705/details/maximized
https://dre.pt/application/file/a/150574503
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.419.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2020%3A419%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.419.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2020%3A419%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.419.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2020%3A419%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.419.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2020%3A419%3ATOC
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COVID-19 – Sistema de incentivos à adaptação 

da atividade empresarial 

Foi publicado, no Diário da República n.º 242/2020, 

Série I de 2020-12-15, o Decreto-Lei n.º 103/2020 

que altera o sistema de incentivos à adaptação da 

atividade empresarial ao contexto da COVID-19. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/151064868/details/maximized 

 

COVID-19 - IVA – Pagamento 

Foi publicado, no Diário da República n.º 242/2020, 

1º Suplemento, Série I de 2020-12-15, o Decreto-Lei 

n.º 103-A/2020 que altera o regime excecional e 

temporário de cumprimento de obrigações fiscais, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/151073048 

 

IMI – Valor médio de construção 

Foi publicada, no Diário da República n.º 244/2020, 

Série I de 2020-12-17, a Portaria n.º 289/2020 que 

fixa o valor médio de construção por metro 

quadrado, para efeitos do artigo 39.º do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, a vigorar no ano de 

2021. 

https://dre.pt/application/file/a/151427608 

 

 

 

COVID-19 – Estado de emergência 

Foi publicado, no Diário da República n.º 244/2020, 

1º Suplemento, Série I de 2020-12-17, o Decreto do 

Presidente da República n.º 66-A/2020 que renova a 

declaração do estado de emergência, com 

fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública. 

https://dre.pt/application/file/a/151557508 

 

Incentivo extraordinário à normalização da 

atividade empresarial  

Foi publicada, no Diário da República n.º 245/2020, 

1º Suplemento, Série I de 2020-12-18, a Portaria n.º 

294-B/2020 que procede à primeira alteração à 

Portaria n.º 170-A/2020, de 13 de julho, que 

regulamenta os procedimentos, condições e termos 

de acesso do incentivo extraordinário à normalização 

da atividade empresarial. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/151658533/details/maximized?serie=I&day=2

020-12-18&date=2020-12-01 

 

IRS e IRC – Guia de pagamento de retenções 

Foi publicada, no Diário da República n.º 246/2020, 

Série I de 2020-12-21, a Portaria n.º 295/2020 que 

altera a Portaria n.º 523/2003, de 4 de julho, relativa 

ao modelo da declaração de pagamento de retenções 

na fonte de imposto sobre o rendimento das pessoas 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151064868/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151064868/details/maximized
https://dre.pt/application/file/a/151073048
https://dre.pt/application/file/a/151427608
https://dre.pt/application/file/a/151557508
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151658533/details/maximized?serie=I&day=2020-12-18&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151658533/details/maximized?serie=I&day=2020-12-18&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151658533/details/maximized?serie=I&day=2020-12-18&date=2020-12-01
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singulares (IRS) e de imposto sobre o rendimento das 

pessoas coletivas (IRC). 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/151662904/details/maximized 

 

Modelo 25 - Donativos 

Foi publicada, no Diário da República n.º 247/2020, 

Série I de 2020-12-22, a Portaria n.º 296/2020 que 

aprova a declaração modelo 25 - donativos recebidos 

e respetivas instruções de preenchimento a utilizar 

pelas entidades que recebam donativos fiscalmente 

relevantes no âmbito do regime consagrado no 

Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF). 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/151865083/details/maximized 

 

COVID-19 – Estado de emergência – 

regulamentação  

Foi publicado, no Diário da República n.º 246/2020, 

2º Suplemento, Série I de 2020-12-21, o Decreto n.º 

11-A/2020 que regulamenta a prorrogação do estado 

de emergência decretado pelo Presidente da 

República. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/151904698/details/maximized?serie=I&day=2

020-12-21&date=2020-12-01 

 

 

Prestação de serviços financeiros – regime 

transitório 

Foi publicado, no Diário da República n.º 248/2020, 

Série I de 2020-12-23, o Decreto-Lei n.º 106/2020 

que aprova o regime transitório aplicável à prestação 

de serviços financeiros por entidades com sede no 

Reino Unido. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/152015941/details/maximized 

 

IVA – Declaração recapitulativa 

Foi publicada, no Diário da República n.º 248/2020, 

1º Suplemento, Série I de 2020-12-23, a Portaria n.º 

298-A/2020 que altera as instruções de 

preenchimento da declaração recapitulativa, a que se 

referem a alínea i) do n.º 1 do artigo 29.º do Código 

do IVA e a alínea c) do n.º 1 do artigo 23.º do Regime 

do IVA nas Transações Intracomunitárias, aprovadas 

pela Portaria n.º 215/2020, de 10 de setembro, as 

quais são aplicáveis às operações realizadas a partir 

de 1 de janeiro de 2021. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/152015948/details/maximized 

 

Modelo 10 - Retenções 

Foi publicada, no Diário da República n.º 249/2020, 

Série I de 2020-12-24, a Portaria n.º 300/2020 que 

aprova a Declaração Modelo 10 - Rendimentos e 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151662904/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151662904/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151865083/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151865083/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151904698/details/maximized?serie=I&day=2020-12-21&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151904698/details/maximized?serie=I&day=2020-12-21&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151904698/details/maximized?serie=I&day=2020-12-21&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152015941/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152015941/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152015948/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152015948/details/maximized
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retenções - Residentes, e respetivas instruções de 

preenchimento. 

https://dre.pt/application/file/a/152198022 

 

IVA – Regularizações – Pedido de autorização 

prévia 

Foi publicada, no Diário da República n.º 250/2020, 

Série I de 2020-12-28, a Portaria n.º 303/2020 que 

regulamenta a apresentação do pedido de 

autorização prévia no procedimento de regularização 

previsto nos artigos 78.º-B e 78.º-C do Código do 

IVA e aprova os modelos e respetivas instruções. 

https://dre.pt/application/file/a/152198017 

 

IRS – Açores - Tabelas de retenção na fonte  

Foi publicado, no Diário da República n.º 250/2020, 

Série II de 2020-12-28, o Despacho n.º 12607/2020 

do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos 

Fiscais (SEAAF) que aprova as tabelas de retenção na 

fonte, para vigorarem durante o ano de 2021, para os 

titulares de rendimentos do trabalho dependente e 

de pensões, residentes na Região Autónoma dos 

Açores. 

https://dre.pt/application/file/a/152175044 

 

 

 

Modelo 58 - Mecanismos internos ou 

transfronteiriços com relevância fiscal 

Foi publicada, no Diário da República n.º 251/2020, 

Série I de 2020-12-29, a Portaria n.º 304/2020 que 

aprova a declaração modelo 58 para cumprimento da 

obrigação declarativa de comunicação à Autoridade 

Tributária e Aduaneira (AT) de determinados 

mecanismos internos ou transfronteiriços com 

relevância fiscal, conforme previsão da Lei n.º 

26/2020, de 21 de julho, alterada pelo Decreto-Lei 

n.º 53/2020, de 11 de agosto, e respetivas 

informações gerais e instruções de preenchimento. 

https://dre.pt/application/file/a/152438088 

 

IRC – Limitação extraordinária dos pagamentos 

por conta – Devolução dos PEC 

Foi publicado, no Diário da República n.º 251/2020, 

Série II de 2020-12-29, o Despacho n.º 12622/2020 

do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos 

Fiscais (SEAAF), que regulamenta o pedido de 

reembolso do pagamento especial por conta do 

imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, 

nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 29/2020, de 31 de 

julho, e altera a regulamentação da suspensão 

temporária do pagamento por conta do imposto 

sobre o rendimento das pessoas coletivas, nos 

termos do artigo 2.º do mesmo diploma. 

https://dre.pt/application/file/a/152359298 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/152198022
https://dre.pt/application/file/a/152198017
https://dre.pt/application/file/a/152175044
https://dre.pt/application/file/a/152438088
https://dre.pt/application/file/a/152359298
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Brexit – Designação de representante fiscal 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho n.º 

514/2020-XXII-SEAAF, de 23/12 que determina o 

prazo para a designação, sem penalidades, de 

representante fiscal por parte dos cidadãos e pessoas 

coletivas que possuam morada no Reino Unido. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAAF_514_2020_XXII.pdf 

 

COVID-19 – Medidas destinadas às empresas e 

ao emprego 

Foi publicada, no Diário da República n.º 252/2020, 

Série I de 2020-12-30, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 114/2020 que aprova um conjunto de 

novas medidas destinadas às empresas e ao emprego 

no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/152421048 

 

Orçamento do Estado para 2021 

Foi publicada, no Diário da República n.º 253/2020, 

1º Suplemento, Série I de 2020-12-31, a Lei n.º 75-

B/2020 que aprova o Orçamento do Estado para 

2021. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-

/search/152639825/details/maximized 

 

 

Grandes Opções 2021-2023 

Foi publicada, no Diário da República n.º 253/2020, 

1º Suplemento, Série I de 2020-12-31, Lei n.º 75-

C/2020 que aprova a Lei Grandes Opções para 

2021-2023.  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-

/search/152639826/details/maximized 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_514_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_514_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_514_2020_XXII.pdf
https://dre.pt/application/file/a/152421048
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152639825/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152639825/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152639826/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152639826/details/maximized
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Instruções Administrativas 
 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15 803 21/12 BREXIT - Fim do Período de Transição - Aspetos Aduaneiros 

15 805 29/12 
Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, a partir 
de 1 de janeiro 

20 226 16/12 
Remuneração Convencional do Capital Social (RCCS) – 
Interpretação do limite estabelecido no n.º 1 do artigo 41.º-A do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) 

30 229 31/12 IVA - preparação para o BREXIT. 

35 140 28/10 
Valor do "UR" para efeitos da fórmula de cálculo prevista no n.º 3 
do art.º 11.º do CISV para 2021 

 
 
 

Circular nº Data Assunto 

8 04/12 Tabelas de Retenção - Continente - 2021 

9 29/12 
Tabelas de retenção na fonte na fonte de IRS para os titulares de 
rendimentos do trabalho dependente e de pensões com residência 
fiscal na Região Autónoma dos Açores, a aplicar em 2021. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji7ovK8M3ZAhUHvxQKHfknD3oQjRx6BAgAEAY&url=https://programasexpress.wordpress.com/2012/03/&psig=AOvVaw3YUhtMggRnbo_QfB27jqZy&ust=1520088354777182
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Informações vinculativas 
 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS 

15/12/2020 EBF 46 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – Isenção 
para prédios urbanos habitacionais destinados a 
habitação própria e permanente – Incapacidade 
permanente – Prorrogação do benefício – 
Benefícios relativos à situação de incapacidade. 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

15/12/2020 CIMI 6 

Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis 
(AIMI) - Incidência sobre prédio urbano 
habitacional com afetação ¨Prédios não 
licenciados, em condições muito deficientes de 
habitabilidade¨. 

15/12/2020 CIMI 011-A 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) - Isenção 
aplicável a prédio integrado em herança indivisa – 
Comunhão conjugal – Património comum – 
Meação do cônjuge sobrevivo. 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 
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04/12/2020 CIMT 2 
Cessão de posição contratual em ajuste de 
revenda. 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO DO SELO 

04/12/2020 CIS 70 

Impacto da alteração efetuada ao artigo 70.º - A 
do CIS pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março - Lei 
do Orçamento do Estado para 2020 -, na 
tributação da utilização de crédito efetuada ao 
abrigo da verba 17.2 da TGIS. 

04/12/2020 CIS 70 

Impacto da alteração efetuada ao artigo 70.º - A 
do CIS pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março - Lei 
do Orçamento do Estado para 2020 -, na 
tributação da utilização de crédito efetuada ao 
abrigo da verba 17.2 da TGIS. 

04/12/2020 CIS Verba 10 Garantia bancária autónoma. 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo N.º Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

30/12/2020 Lista I verba 2.5 18291 
Taxas – "Testes serológicos - Testes de anticorpos 
COVID-19," 

30/12/2020 Lista I verba 4.1 17974 Taxas – " Beneficiação de caminho florestal " 

30/12/2020 Lista I 
verba 
1.12 

17651 Taxas – "Hambúrguer de aves sem glúten" 

30/12/2020 CIVA 18 17574 
Taxas – Inversão do sujeito passivo – Fatura "IVA - 
Autoliquidação" 
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30/12/2020 CIVA 9 17439 Enquadramento – “Atividade de psicólogos” 

30/12/2020 CIVA 29 16416 
Isenção – Obrigatoriedade de emitir fatura / programa 
certificado 

21/12/2020 CIVA 3 19356 
Enquadramento – Isenção - Doação de material 
dentário 

21/12/2020 CIVA 2 19313 
Enquadramento – fornecimento e instalação de 
eletrodomésticos e móveis de cozinha de encastre a 
clientes empreiteiros 

21/12/2020 CIVA 9 18964 
Isenção – Entidades sem finalidade lucrativa - 
Prestações de serviços e transmissões de bens 

21/12/2020 CIVA 18 18928 Taxas - "Atum com chili" 

21/12/2020 CIVA 18 18624 Taxas – Bebida láctea designada por “Cappucino” 

21/12/2020 CIVA verba 2.9 18464 Taxas - Colchões antiescaras 

21/12/2020 CIVA 2 18414 
Enquadramento – Transmissão de lenha de sobreiro 
após a extração da cortiça 

21/12/2020 CIVA 9 17946 
Enquadramento – Herança indivisa – Royalties / 
direitos de autor recebidos pelos herdeiros 

21/12/2020 CIVA 3 17798 
Enquadramento - Condomínios – Serviços de gestão / 
Prestações de serviços 

21/12/2020 CIVA 9 17590 
Enquadramento- Cedência de unidades de alojamento e 
fornecimento de serviços. 

21/12/2020 CIVA 18 17214 
Enquadramento – Tratamento de resíduos, aluguer de 
máquinas 

21/12/2020 CIVA 3 17182 
Taxas – Restaurantes – Entregas de refeições ao 
domicílio 

21/12/2020 CIVA 3 16697 
Enquadramento – Regras de localização – Participação 
em feira de artesanato em França 
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21/12/2020 CIVA 9 15448 
Enquadramento – Arrendamento agrícola - 
Transferência dos direitos aos pagamentos ao agricultor 

11/12/2020 CIVA 
Lei n.º 

13/2020,  
18428 

Taxas - Prestações de serviços de bens considerados 
necessários para combater os efeitos do surto de 
COVID-19 

11/12/2020 CIVA 14 18265 
Isenções - Operações de manutenção e reparação de 
barcos afetos às atividades de pesca em alto mar e 
costeira isentas do IVA - Comprovativo 

11/12/2020 CIVA 9 18244 
Isenções - Prestações de serviços -"médico online" e 
"médico ao domicílio" 

11/12/2020 CIVA 9 18075 
Aquisições intracomunitárias de bens – Derrogação ao 
Regime Geral 

11/12/2020 CIVA 9 18041 
Isenções – Prestação de serviços de "rastreio molecular 
de RNA viral de SARS-CoV 2" 

11/12/2020 Lista I 
verba 
1.12 

18020 
Taxas - produtos dietéticos destinados à nutrição 
entérica e produtos sem glúten para doentes celíacos 

 

 

Acórdãos TJUE   

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C‑44/19 
18 dezembro 

2020 
Repsol 

Petróleo 

Tributação 
dos produtos 
energéticos 

e da 
eletricidade 

Diretiva 2003/96/CE — Tributação dos produtos energéticos 
e da eletricidade — Artigo 21.°, n.° 3 — Inexistência de facto 
gerador do imposto — Consumos de produtos energéticos 
nas instalações de um estabelecimento onde foram 
produzidos, efetuados para a produção de produtos 
energéticos finais a partir dos quais são também obtidos, 
inevitavelmente, produtos não energéticos 

C‑488/18 
10 dezembro 

2020 
Golfclub 

SchlossIgling 
IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Artigo 132.°, n.° 1, alínea m) — 
Isenção de “determinadas prestações de serviços 
estreitamente relacionadas com a prática de desporto ou de 
educação física” — Efeito direto — Conceito de “organismos 
sem fins lucrativos”» 
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C‑346/19 
17 dezembro 

2020 

Bundeszentral
amt für 
Steuern  

IVA 
Diretiva 2008/9/CE – Artigo 8.°, n.° 2, alínea d) – Artigo 15.° 
– Indicação do número da fatura – Pedido de reembolso 

C-449/19 
17 dezembro 

2020 
WEG 

Tevesstraße 
IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Isenção da locação de bens imóveis 
— Regulamentação nacional que isenta de IVA o 
fornecimento de calor por parte de um condomínio aos 
proprietários de imóveis desse condomínio 

C-656/19 
17 dezembro 

2020 
BAKATI PLUS IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Isenções à exportação – Artigo 
146.°, n.° 1, alínea b) – Bens expedidos ou transportados para 
fora da União Europeia por um adquirente não estabelecido 
no território do Estado‑Membro em causa – Artigo 147.° – 
“Bens transportados na bagagem pessoal de viajantes” não 
estabelecidos na União – Conceito – Bens que saíram 
efetivamente do território da União – Prova – Recusa da 
isenção na exportação – Princípios da neutralidade fiscal e da 
proporcionalidade – Fraude 

C-801/19 
17 dezembro 

2020 
WFRANCK IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Isenções – Artigo 135.°, n.° 1, 
alíneas b) e d) – Conceitos de “concessão de créditos” e de 
“outros efeitos de comércio” – Operações complexas – 
Prestação principal – Disponibilização de fundos mediante 
remuneração – Transmissão de uma livrança a uma sociedade 
de factoring e do dinheiro obtido ao emitente da livrança. 

 


