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Janeiro 2021
NOVIDADES (FISCAIS)

R. A. Madeira – Orçamento para 2021

Programa Regressar

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

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

Série I de 2020-12-31, o Decreto Legislativo

Série I de 2020-12-31, a Resolução do Conselho de

Regional n.º 18/2020/M que aprova o Orçamento da

Ministros

Região Autónoma da Madeira para 2021.

prolongamento e renovação do Programa Regressar.

https://dre.pt/application/file/a/152639709

https://dre.pt/application/file/a/152639707

Imposto do Selo - Isenção

Paraísos fiscais - Lista

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

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

Série I de 2020-12-31, o Decreto-Lei n.º 109/2020

2º Suplemento, Série I de 2020-12-31, a Portaria n.º

que estabelece uma isenção de imposto do selo

309-A/2020 que altera a Portaria n.º 150/2004, de

sobre as apólices de seguros de crédito à exportação,

13 de fevereiro, que aprova a lista dos países,

apólices de seguros caução e garantias bancárias na

territórios e regiões com regimes de tributação

ordem externa.

privilegiada, claramente mais favoráveis.

https://dre.pt/application/file/a/152639701

https://dre.pt/application/file/a/152637821

n.º

124/2020

que

procede

ao

2

RMMG para 2021
Foi publicado, no Diário da República n.º 253/2020,
3º Suplemento, Série I de 2020-12-31, o Decreto-Lei
n.º 109-A/2020 que fixa o valor da retribuição
mínima mensal garantida para 2021.

R. A. Madeira - CIMI
Foi publicada, no Diário da República n.º 4/2021,
Série I de 2021-01-07, a Resolução da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º

https://dre.pt/application/file/a/152637827

1/2021/M que procede à alteração ao Código do
Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado em
anexo ao Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de

Tribunal Constitucional - Benefícios Fiscais –
Tributações autónomas

novembro, na redação atual.
https://dre.pt/application/file/a/153145230

Foi publicado, no Diário da República n.º 253/2020,
Série II de 2020-12-31, o Acórdão (extrato) n.º
516/2020 do Tribunal Constitucional que não julga

COVID-19

inconstitucional a norma extraída da alínea c) do n.º

Renovação

2 do artigo 90.º do Código do Imposto sobre o
Rendimento

das

Pessoas

Coletivas,

quando

interpretada no sentido de afastar a dedução relativa
a benefícios fiscais da coleta apurada em sede de
tributações autónomas.
https://dre.pt/application/file/a/152637481

–

Estado

de

emergência

-

Foi publicado, no Diário da República n.º 3/2021, 1º
Suplemento, Série I de 2021-01-06, o Decreto do
Presidente da República n.º 6-A/2021 que renova a
declaração

do

estado

de

emergência,

com

fundamento na verificação de uma situação de
calamidade pública.
https://dre.pt/application/file/a/153145234

IRS – Modelo 3
Foi publicada, no Diário da República n.º 4/2021,
Série I de 2021-01-07, a Portaria n.º 8/2021 que
aprova os modelos de impressos destinados ao
cumprimento da obrigação declarativa prevista no n.º
1 do artigo 57.º do Código do IRS e respetivas
instruções de preenchimento.
https://dre.pt/application/file/a/153145228

COVID-19 –
Autorização

Estado

de

emergência

-

Foi publicada, no Diário da República n.º 3/2021, 1º
Suplemento, Série I de 2021-01-06, a Resolução da
Assembleia da República n.º 1-A/2021 que concede
autorização para a renovação do estado de
emergência.
https://dre.pt/application/file/a/153145235
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A/2021 que regulamenta a prorrogação do estado de

Taxa de juros de mora fiscais
Foi publicado, no Diário da República n.º 4/2021,

emergência decretado pelo Presidente da República.
https://dre.pt/application/file/a/153341503

Série II de 2021-01-07, o Aviso n.º 369/2021 que
fixa a taxa de juros de mora aplicáveis às dívidas ao
Estado e outras entidades públicas para 2021.
https://dre.pt/application/file/a/153180515

IRC – Modelo 22
Foi publicado, no Diário da República n.º 6/2021,
Série II de 2021-01-11, o Despacho n.º 314/2021
que aprova as alterações da declaração periódica de

Tribunal Constitucional - Crédito de imposto
para dupla tributação internacional
Foi publicado, no Diário da República n.º 3/2021,

rendimentos Modelo 22, respetivos anexos e
instruções de preenchimento.
https://dre.pt/application/file/a/153338122

Série II de 2021-01-06, o Acórdão (extrato) n.º
603/2020 do Tribunal Constitucional que não julga
inconstitucional a norma do artigo 91.º, n.º 1, alínea
b), do Código do Imposto sobre o Rendimento das

Segurança Social – Reino Unido – Coordenação
de Sistemas de Segurança Social

Pessoas Coletivas (IRC), na redação dada pela Lei n.º

Foi divulgado, no Portal da Segurança Social, uma

2/2014, de 16 de janeiro, segundo a qual a derrama

nota sobre a coordenação de sistemas de segurança

municipal, à semelhança da derrama estadual, integra

social no âmbito do Acordo de Comércio e

o cálculo da «fração do IRC», aí prevista, para efeitos

Cooperação entre a União Europeia e o Reino Unido.

de eliminação da dupla tributação internacional,

http://www.seg-social.pt/noticias/-

independentemente de os rendimentos serem

/asset_publisher/9N8j/content/acordo-de-

obtidos em países com os quais Portugal tenha

comercio-e-cooperacao-entre-a-uniao-europeia-e-

celebrado uma convenção para eliminar a dupla

o-reino-unido

tributação.
https://dre.pt/application/file/a/153025200

COVID-19 – Estado de emergência

R. A. Madeira – IRS – Retenção na fonte
Foi publicado, no Jornal Oficial da Região Autónoma
da Madeira, II série – Número 2 – de 5 de janeiro de

Foi publicado, no Diário da República n.º 4/2021, 2º

2021, o Despacho n.º 5/2021 que aprova as tabelas

Suplemento, Série I de 2021-01-07, o Decreto n.º 2-

de retenção na fonte, em euros, para vigorarem
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durante o ano de 2021, em sede de imposto sobre o
rendimento das pessoas singulares (IRS) a aplicar aos
rendimentos auferidos por titulares residentes na
Região Autónoma da Madeira.

COVID-19 –
Modificação

Estado

de

emergência

-

Foi publicada, no Diário da República n.º 8/2021, 2º
Suplemento, Série I de 2021-01-13, a Resolução da

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20

Assembleia da República n.º 1-B/2021 que procede

de%202021/IISerie-002-2021-01-05Supl.pdf

à

modificação

da

declaração

do

estado

de

emergência e autorização da sua renovação.

AT e Segurança Social – Suspensão dos
processos de execução fiscal
Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho do
SEAAF e do SESS, de 08/01 que determina a
suspensão, com efeitos a 1 de janeiro e até 31 de
março de 2021, dos processos de execução fiscal em
curso ou que venham a ser instaurados pela AT e pela
Segurança Social.

https://dre.pt/application/file/a/153663668

COVID-19 – Estado
Regulamentação

de

emergência

–

Foi publicado, no Diário da República n.º 9/2021, 1º
Suplemento, Série I de 2021-01-14, o Decreto n.º 3A/2021 que regulamenta o estado de emergência
decretado pelo Presidente da República.

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao
_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

https://dre.pt/application/file/a/153958827

pacho_SEAAF_SS_2021_01_08_suspensao_PEF.pdf

Apoio à retoma progressiva da atividade
Foi publicado, no Diário da República n.º 10/2021, 1º

COVID-19 – Estado de emergência
Foi publicado, no Diário da República n.º 8/2021, 2º
Suplemento, Série I de 2021-01-13, o Decreto do
Presidente da República n.º 6-B/2021 que renova a
declaração

do

estado

de

emergência,

com

Suplemento, Série I de 2021-01-15, o Decreto-Lei
n.º 6-C/2021 que prorroga o apoio extraordinário à
retoma progressiva de atividade em empresas em
situação de crise empresarial.

fundamento na verificação de uma situação de

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

calamidade pública.

/dre/154202310/details/maximized?serie=I&day=2

https://dre.pt/application/file/a/153663667

021-01-15&date=2021-01-01
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Estado de emergência - Apoios
Foi publicado, no Diário da República n.º 10/2021, 2º

https://dre.pt/web/guest/home//dre/154356479/details/maximized

Suplemento, Série I de 2021-01-15, o Decreto-Lei
n.º 6-E/2021 que estabelece mecanismos de apoio
no âmbito do estado de emergência.
https://dre.pt/web/guest/home//dre/154361179/details/maximized?serie=I&day=2
021-01-15&date=2021-01-01

COVID-19

–

Estado

de

emergência

-

Regulamentação
Foi publicado, no Diário da República n.º 12/2021, 1º
Suplemento, Série I de 2021-01-19, o Decreto n.º 3B/2021 que altera a regulamentação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.

Programa Apoiar

https://dre.pt/application/file/a/154643997

Foi publicada, no Diário da República n.º 10/2021, 2º
Suplemento, Série I de 2021-01-15, a Portaria n.º 15B/2021 que altera o Regulamento do Programa
APOIAR.
https://dre.pt/web/guest/home//dre/154361181/details/maximized?serie=I&day=2
021-01-15&date=2021-01-01

DAC 9 – Comunicação de mecanismos com
relevância fiscal
Foi

divulgada,

no

Portal

das

Finanças,

a

documentação e legislação referente ao Regime de
comunicação

de

mecanismos

(internos

ou

transfronteiriços) com relevância fiscal (DAC 6).
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contr

IRS – Modelo 3 - Retificação
Foi publicada, no Diário da República n.º 11/2021,

ibuinte/Regime_Comunicacao_Mecanismos_internos
_transfronteiricos/Paginas/default.aspx

Série I de 2021-01-18, a Declaração de Retificação
n.º 2/2021 que retifica a Portaria n.º 8/2021, de 7 de
janeiro, que aprova os modelos de impressos

Estado de emergência - regulamentação

destinados ao cumprimento da obrigação declarativa

Foi publicado, no Diário da República n.º 15/2021, 1º

prevista no n.º 1 do artigo 57.º do Código do IRS e

Suplemento, Série I de 2021-01-22, o Decreto n.º 3-

respetivas instruções de preenchimento, publicada

C/2021 que altera a regulamentação do estado de

no Diário da República, 1.ª série, n.º 4, de 7 de janeiro

emergência decretado pelo Presidente da República.

de 2021.

https://dre.pt/application/file/a/154947006
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Tribunal Constitucional - Imposto do Selo –
Isenção – Sociedades Gestoras de Fundos de
Pensões
Foi publicado, no Diário da República n.º 16/2021,
Série I de 2021-01-25, o Acórdão do Tribunal
Constitucional

n.º

751/2020

que

declara

Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de dezembro, e do
Código de Procedimento e de Processo Tributário
nos casos em que as dívidas já podem ser pagas sem
prestação de garantia.
https://dre.pt/application/file/a/155282620

a

inconstitucionalidade, com força obrigatória geral da
norma do artigo 154.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de

IVA – Gel desinfetante cutâneo

março, na parte em que, ao atribuir caráter

Foi publicado, no Diário da República n.º 17/2021,

meramente interpretativo ao n.º 7 do artigo 7.º do

Série II de 2021-01-26, o Despacho n.º 1053/2021

Código do Imposto do Selo, aditado a este Código

que define as especificações técnicas a que deve

pelo artigo 152.º da citada da Lei n.º 7-A/2016,

obedecer o gel desinfetante cutâneo para que possa

determina a aplicabilidade nos anos fiscais anteriores

beneficiar de incentivos fiscais.

a 2016, da norma do mesmo n.º 7, em conjugação
com o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Código do

https://dre.pt/application/file/a/155252880

Imposto do Selo, na redação dada pela Lei n.º 107B/2003, de 31 de dezembro, segundo a qual a
isenção objeto de tais preceitos não abrange as

Programa Regressar

comissões de gestão cobradas pelas sociedades

Foi publicada, no Diário da República n.º 19/2021,

gestoras aos fundos de pensões por elas geridos.

Série I de 2021-01-28, a Portaria n.º 23/2021 que

https://dre.pt/application/file/a/155086510

procede à terceira alteração da Portaria n.º
214/2019, de 5 de julho, que define a Medida de
Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal, no

IRS e IRC – Pagamento em prestações
Foi publicado, no Diário da República n.º 17/2021, 2º
Suplemento, Série II de 2021-01-26, o Despacho n.º

âmbito do Programa Regressar.
https://dre.pt/web/guest/home//dre/155601285/details/maximized

1090-C/2021 que determina que a Autoridade
Tributária e Aduaneira (AT) deverá disponibilizar
oficiosamente

aos

contribuintes,

COVID-19 – Estado de emergência

independentemente da apresentação do pedido, a

Foi publicado, no Diário da República n.º 20/2021, 1º

faculdade de pagamento em prestações, sem

Suplemento, Série I de 2021-01-29, o Decreto n.º 3-

necessidade de prestação de garantia nos termos do
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D/2021 que regulamenta o estado de emergência
decretado pelo Presidente da República.
https://dre.pt/web/guest/home//dre/155739190/details/maximized

Calendário Fiscal – Comunicação de Inventários
Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho do
SEAAF

n.º

25/2021-XXII

que

determina

o

ajustamento pontual do Calendário Fiscal de 2021,
quanto à comunicação de inventários
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao
_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des
pacho_SEAAF_25_2021_XXII.pdf
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Instruções Administrativas
Ofício
Circulado nº

Data

Assunto

15 807

07/01

15 810

15/01

20 227

13/01

30 230

05/01

30 231
35 141

28/01
28/12

60 294

12/01

90 031

11/01

Acordo de comércio e cooperação UE/Reino Unido.
Guia sobre o estatuto exportador registado no âmbito do sistema
REX
Pensões pagas em 2017 ou em 2018, mas reportadas a anos
anteriores - Aplicação do regime alternativo de tributação previsto
no n.º 3 do artigo 74.º do Código do IRS.
IVA - Orçamento do Estado para 2021. Alterações ao Código do
IVA e legislação complementar.
IVA – Isenção das transmissões intracomunitárias de bens
Alterações do OE/2021 em sede de ISV e BREXIT
Procurações Forenses - Representação do Contribuinte-Mandante
perante a AT
BREXIT - Representação Fiscal - Procedimentos a adotar

Circular nº

Data

Assunto

1

08/01

Retenção na Fonte sobre Rendimentos de Trabalho Dependente e
de Pensões - Região Autónoma da Madeira - 2021.
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Informações vinculativas
Disponibilizada
em:

Diploma

Artigo

Assunto

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS

07/01/2021

CIRC

23

Gastos relacionados com
empréstimo de terceiro

a

garantia

de

Acórdãos TJUE
Proc:

C‑288/19

C‑655/19

C‑501/19

Data

20 janeiro
2021

20 janeiro
2021

21 janeiro
2021

Nome

Finanzamt
Saarbrücken

AJFP Sibiu e
DGRFP Braşov

Bundeszentral
amt für
Steuern

Matéria

Assunto

IVA

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 2.°, n.° 1, alínea c) –
Prestações de serviços a título oneroso – Artigo 26.°, n.° 1 –
Operações equiparadas a prestações de serviços a título
oneroso – Artigo 56.°, n.° 2 – Determinação do lugar de
conexão fiscal – Locação de meios de transporte –
Disponibilização de viaturas a trabalhadores.

IVA

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 2.° – Artigo 9.° – Conceitos
de “atividade económica” e de “sujeito passivo” – Operações
destinadas a obter de um bem receitas com caráter de
permanência – Aquisição, por um credor, de imóveis
penhorados no âmbito de um processo de execução coercivo
instaurado para a recuperação de empréstimos com garantias
hipotecárias e a venda desses imóveis – Simples exercício do
direito de propriedade pelo titular.

IVA

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 2.°, n.° 1, alínea c), artigo
24.°, n.° 1, e artigo 25.°, alínea a) – Operações tributáveis –
Remunerações para a comunicação ao público de obras
musicais – Artigo 28.° – Organização de gestão coletiva dos
direitos de autor – Cobrança dessas remunerações ao
utilizador final em seu nome e por conta dos titulares de
direitos de autor.

