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Fevereiro 2021 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

 

 

Calendário fiscal de 2021 – Comunicação de 

inventários 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

SEAAF n.º 25/2021-XXII, de 28/01 que procede ao 

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 

 

Brexit - IVA 

Foi disponibilizado, no Portal das Finanças, na página 

Brexit, um guia com a informação relevante, em sede 

de IVA, sobre o tratamento das operações de 

importação e exportação. 

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

Paginas/Brexit_Guia_IVA.aspx 

COVID-19 – Suspensão de prazos processuais e 

procedimentais 

Foi publicada, no Diário da República n.º 21/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-02-01, a Lei n.º 4-

B/2021 que estabelece um regime de suspensão de 

prazos processuais e procedimentais decorrente das 

medidas adotadas no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19, alterando a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 

março. 

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

/dre/156125156/details/maximized?serie=I&day=2

021-02-01&date=2021-02-01 

 

Combate ao branqueamento de capitais e aos 

paraísos fiscais  

Foi publicada, no Diário da República n.º 22/2021, 

Série I de 2021-02-02, a Resolução da Assembleia da 

República n.º 32/2021 que recomenda ao Governo 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_25_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_25_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_25_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Brexit_Guia_IVA.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Brexit_Guia_IVA.aspx
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156125156/details/maximized?serie=I&day=2021-02-01&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156125156/details/maximized?serie=I&day=2021-02-01&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156125156/details/maximized?serie=I&day=2021-02-01&date=2021-02-01
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que adote mecanismos de combate ao 

branqueamento de capitais e aos paraísos fiscais. 

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

/dre/155939064/details/maximized 

 

Regularização de IVA – Pedido de autorização 

prévia – Retificação 

Foi publicada, no Diário da República n.º 23/2021, 

Série I de 2021-02-03, a Declaração de Retificação 

n.º 4/2021 que retifica a Portaria n.º 303/2020, de 

28 de dezembro, 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/156248242 

 

Juros moratórios comerciais 

Foi publicado, no Diário da República n.º 24/2021, 

Série II de 2021-02-04, o Aviso n.º 2239/2021 que 

fixa as taxas supletivas de juros moratórios em vigor 

no 1.º semestre de 2021. 

https://dre.pt/application/file/a/156397193 

 

COVID-19 – Isenção de IVA – R. A. Madeira 

Foi divulgada, no portal da Segurança Social, a lista 

das Entidades que, na Região Autónoma da Madeira, 

beneficiam de isenção de IVA nas transmissões e 

aquisições intracomunitárias de bens necessários 

para combater os efeitos do surto de COVID-19, 

segundo o Despacho n.º 8422/2020. 

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

/asset_publisher/9N8j/content/lista-entidades-que-

beneficiam-isencao-iva-issm-ip-ram 

 

IVA – Gel desinfetante cutâneo 

Foi publicada, no Diário da República n.º 26/2021, 

Série II de 2021-02-08, a Declaração de Retificação 

n.º 95/2021 que retifica o Despacho n.º 1053/2021, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 17, de 

26 de janeiro de 2021, que define as especificações 

técnicas a que deve obedecer o gel desinfetante 

cutâneo para que possa beneficiar de incentivos 

fiscais. 

https://dre.pt/application/file/a/156565926 

 

Modelo 39 – Taxas liberatórias 

Foi publicada, no Diário da República n.º 28/2021, 

Série I de 2021-02-10, a Portaria n.º 31/2021 que 

aprova a declaração modelo 39 (rendimentos e 

retenções a taxas liberatórias). 

https://dre.pt/application/file/a/157008485 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155939064/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155939064/details/maximized
https://dre.pt/application/file/a/156248242
https://dre.pt/application/file/a/156397193
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/lista-entidades-que-beneficiam-isencao-iva-issm-ip-ram
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/lista-entidades-que-beneficiam-isencao-iva-issm-ip-ram
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/lista-entidades-que-beneficiam-isencao-iva-issm-ip-ram
https://dre.pt/application/file/a/156565926
https://dre.pt/application/file/a/157008485
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Identificação eletrónica – Transações 

eletrónicas 

Foi publicado, no Diário da República n.º 27/2021, 

Série I de 2021-02-09, o Decreto-Lei n.º 12/2021 

que assegura a execução na ordem jurídica interna do 

Regulamento (UE) 910/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, 

relativo à identificação eletrónica e aos serviços de 

confiança para as transações eletrónicas no mercado. 

https://dre.pt/application/file/a/156872479 

 

Estado de emergência - Renovação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 29/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-02-11, o Decreto do 

Presidente da República n.º 11-A/2021 que renova a 

declaração do estado de emergência, com 

fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública. 

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

/dre/157236766/details/maximized?serie=I&day=2

021-02-11&date=2021-02-01 

 

Estado de emergência – Renovação - 

Autorização 

Foi publicada, no Diário da República n.º 29/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-02-11, a Resolução da 

Assembleia da República n.º 63-A/2021 que vem 

conceder autorização da renovação do estado de 

emergência. 

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

/dre/157236767/details/maximized?serie=I&day=2

021-02-11&date=2021-02-01 

 

DMR - AT 

Foi publicada, no Diário da República n.º 30/2021, 

Série I de 2021-02-12, a Portaria n.º 34/2021 que 

aprova a DMR (Declaração Mensal de Remunerações 

- AT). 

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

/dre/157236757/details/maximized?serie=I&day=2

021-02-12&date=2021-02-01 

 

Estado de emergência – Renovação – 

Regulamentação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 29/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-02-11, o Decreto n.º 3-

E/2021 que regulamenta o estado de emergência 

decretado pelo Presidente da República. 

https://dre.pt/application/file/a/157397886 

 

COVID-19 – IVA - Isenção 

Foi publicado, no Diário da República n.º 31/2021, 

Série II de 2021-02-15, o Despacho n.º 1704/2021 

que prorroga a vigência das listas das entidades que 

beneficiam da isenção do IVA na aquisição de bens 

necessários para o combate à COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/157238357 

https://dre.pt/application/file/a/156872479
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236766/details/maximized?serie=I&day=2021-02-11&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236766/details/maximized?serie=I&day=2021-02-11&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236766/details/maximized?serie=I&day=2021-02-11&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236767/details/maximized?serie=I&day=2021-02-11&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236767/details/maximized?serie=I&day=2021-02-11&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236767/details/maximized?serie=I&day=2021-02-11&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236757/details/maximized?serie=I&day=2021-02-12&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236757/details/maximized?serie=I&day=2021-02-12&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236757/details/maximized?serie=I&day=2021-02-12&date=2021-02-01
https://dre.pt/application/file/a/157397886
https://dre.pt/application/file/a/157238357
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Prorrogação de prazos – IVA – Modelo 10 

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

43/2021-XXII, SEAAF, de 15 de fevereiro que veio 

estabelecer a prorrogação de alguns prazos, onde se 

incluem os prazos de submissão de declarações 

periódicas de IVA e respetivo pagamento, e da 

entrega da Modelo 10. 

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

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAAF_43_2021_XXII.pdf 

 

COVID-19 – IVA – Isenção – Diagnóstico in vitro 

- Vacinas 

Foi publicada, no Diário da República n.º 33/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-02-17, a Lei n.º 4-

C/2021 que estabelece uma isenção do IVA aplicável 

às transmissões de dispositivos médicos para 

diagnóstico in vitro da COVID-19, às vacinas contra a 

mesma doença e às prestações de serviços 

relacionadas com esses produtos, transpondo a 

Diretiva (UE) 2020/2020 do Conselho, de 7 de 

dezembro de 2020.  

https://dre.pt/application/file/a/157592130 

 

Acordo de Dupla Tributação - São Cristóvão e 

Neves 

Foi publicado, no Diário da República n.º 33/2021, 

Série I de 2021-02-17, o Aviso n.º 13/2021 pelo qual 

se comunica terem sido cumpridas as formalidades 

internas relativas à aprovação do Acordo entre a 

República Portuguesa e a Federação de São Cristóvão 

e Neves sobre Troca de Informações em Matéria 

Fiscal. 

https://dre.pt/application/file/a/157574863 

 

OE2021 - Retificação 

Foi publicada, no Diário da República n.º 38/2021, 

Série I de 2021-02-24, a Declaração de Retificação 

n.º 6/2021 que retifica a Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 

dezembro, «Orçamento do Estado para 2021», 

publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 253, 

suplemento, de 31 de dezembro de 2020.  

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

/dre/158238384/details/maximized 

 

COVID-19 – Estado de emergência - Renovação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 39/2021, 2º 

Suplemento, Série I de 2021-02-25, o Decreto do 

Presidente da República n.º 21-A/2021 que renova a 

declaração do estado de emergência, com 

fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública. 

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

/dre/158368125/details/maximized?serie=I&day=2

021-02-25&date=2021-02-01 

 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_43_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_43_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_43_2021_XXII.pdf
https://dre.pt/application/file/a/157592130
https://dre.pt/application/file/a/157574863
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158238384/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158238384/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368125/details/maximized?serie=I&day=2021-02-25&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368125/details/maximized?serie=I&day=2021-02-25&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368125/details/maximized?serie=I&day=2021-02-25&date=2021-02-01
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Estado de emergência – Renovação - 

Autorização 

Foi publicada, no Diário da República n.º 39/2021, 2º 

Suplemento, Série I de 2021-02-25, a Resolução da 

Assembleia da República n.º 69-A/2021 que vem 

conceder autorização da renovação do estado de 

emergência. 

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

/dre/158368126/details/maximized?serie=I&day=2

021-02-25&date=2021-02-01 

 

Estado de emergência – Renovação - 

Regulamentação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 40/2021, 3º 

Suplemento, Série I de 2021-02-26, o Decreto n.º 3-

F/2021 que regulamenta o estado de emergência 

decretado pelo Presidente da República. 

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

/dre/158507655/details/maximized?serie=I&day=2

021-02-26&date=2021-02-01 

 

LGT – CPPT – RGIT – Garantias dos 

contribuintes 

Foi publicada, no Diário da República n.º 40/2021, 

Série I de 2021-02-26, a Lei n.º 7/2021 que reforça 

as garantias dos contribuintes e a simplificação 

processual, alterando a Lei Geral Tributária, o Código 

de Procedimento e de Processo Tributário, o Regime 

Geral das Infrações Tributárias e outros atos 

legislativos. 

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

/dre/158368130/details/maximized 

 

IVA – Pagamento do IVA - Flexibilização 

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

52/2021-XXII, do SEEAF de 25/02 que vem 

flexibilizar a entrega do IVA referente ao imposto 

apurado referente a dezembro de 2020 do regime 

mensal, ou referente ao 4.º trimestre de 2020 do 

regime trimestral. 

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

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAAF_52_2021_XXII.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368126/details/maximized?serie=I&day=2021-02-25&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368126/details/maximized?serie=I&day=2021-02-25&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368126/details/maximized?serie=I&day=2021-02-25&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158507655/details/maximized?serie=I&day=2021-02-26&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158507655/details/maximized?serie=I&day=2021-02-26&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158507655/details/maximized?serie=I&day=2021-02-26&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368130/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368130/details/maximized
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_52_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_52_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_52_2021_XXII.pdf
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Instruções Administrativas 
 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15 811 22/01 
Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, a partir 
de 1 de fevereiro. 

20 228 03/02 Alterações à Declaração Modelo 10 

20 229 16/02 
IRC - Taxas de Derrama Incidentes sobre o Lucro Tributável do 
Período Fiscal de 2020 

20 230 26/02 Alterações às declarações modelo 25, modelo 39 e modelo DMR. 

30 232 17/02 
IVA – Alteração dos prazos para entrega da declaração periódica e 
pagamento do respetivo imposto, previstos no Ofício-circulado n.º 
30227, de 10 de novembro de 2020. 

 

 
 
Informações vinculativas 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 

02/02/2021 CIMT 2 
Afetação de imóvel à esfera particular dos sócios de 
sociedade irregular. 

02/02/2021 CIMT 2 
Transmissão de benfeitorias / Aquisição de bens 
imóveis por acessão. 

 

 

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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Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO DO SELO 

02/02/2021 IS 1 Prémios Concurso Pecuário 

02/02/2021 IS 1 
Consolidação da nua-propriedade com o usufruto – 
facto tributário – obrigatoriedade de entrega da 
declaração modelo 1 de Imposto de Selo 

02/02/2021 IS 1 Sorteios de Vales de Compras 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma 
 

Artigo 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

01/02/2021 
Lei n.º 

13/2020 
07/05 

2 19034 
Isenção - Venda de bens necessários para o combate 
à COVID-19 

01/02/2021 CIVA 29 19426 
Isenção – Colocação passiva de um imóvel e 
respetivos equipamentos à disposição do locatário 

01/02/2021 Lista I 
verba 
1.1.5 

19361 
TAXA – Produto designado como “Língua da Sogra” 
e respetivas variantes 

01/02/2021 CIVA 18 17748 
Enquadramento – Aplicabilidade da “Regra de 
inversão do sujeito passivo” (autoliquidação) na 
aquisição ou transmissão de madeiras 

01/02/2021 CIVA 21 17949 
Deduções - Direito à dedução do IVA no gasóleo – 
Veículos em regime de TVDE 

01/02/2021 CIVA 40 17459 
Faturas – Registo das operações – Emissão de 
faturas simplificadas 
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Acórdãos TJUE   

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C‑604/19 
25 fevereiro 

2021 

Gmina 
Wrocław 

(Conversion du 
droit 

d’usufruit) 

IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 2.°, n.° 1, alínea a) – Artigo 
9.°, n.° 1 – Artigo 13.°, n.° 1 – Artigo 14.°, n.° 1, e n.° 2, alínea 
a) – Conceito de “entrega de bens” – Conversão por força da 
lei do direito de usufruto vitalício num bem imóvel em direito 
de propriedade – Município que cobra as taxas de conversão 
– Conceito de “indemnização” – Conceito de “sujeito passivo 
agindo nessa qualidade” – Exceção – Organismos de direito 
público que desenvolvem atividades ou operações na 
qualidade de autoridades públicas 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma 
 

Artigo 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

REGIME DO IVA NAS TRANSAÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS 

02/02/2021 RITI 007-A 19717 
Enquadramento – Transmissões de bens de e para a 
Irlanda do Norte 


