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Março 2021 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

 

 

Contribuição extraordinária sobre os 

fornecedores do Serviço Nacional de Saúde – 

Modelo 56 

Foi publicada, no Diário da República n.º 45/2021, 

Série I de 2021-03-05, a Portaria n.º 50/2021 que 

aprova o modelo de declaração da contribuição 

extraordinária sobre os fornecedores do Serviço 

Nacional de Saúde (modelo 56) a vigorar a partir do 

ano 2021. 

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

/dre/158903600/details/maximized?serie=I&day=2

021-03-05&date=2021-03-01 

 

IRS – Declaração automática 

Foi publicado, no Diário da República n.º 46/2021, 

Série I de 2021-03-08, o Decreto Regulamentar n.º 

1/2021que procede à fixação do universo dos 

contribuintes abrangidos pela declaração automática 

de rendimentos. 

https://dre.pt/application/file/a/158991509  

 

Projetos de promoção externa – Incentivo fiscal 

Foi publicada, no Diário da República n.º 49/2021, 

Série II de 2021-03-11, a Portaria n.º 114/2021 que 

regulamenta o procedimento de atribuição do 

incentivo fiscal temporário às ações de eficiência 

coletiva na promoção externa. 

https://dre.pt/application/file/a/159092115 

 

Acumulação de apoios 

Foi publicado, no Diário da República n.º 49/2021, 

Série II de 2021-03-11, o Despacho n.º 2731/2021 

do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, do 

Trabalho e da Formação Profissional que estabelece 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158903600/details/maximized?serie=I&day=2021-03-05&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158903600/details/maximized?serie=I&day=2021-03-05&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158903600/details/maximized?serie=I&day=2021-03-05&date=2021-03-01
https://dre.pt/application/file/a/158991509
https://dre.pt/application/file/a/159092115
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o regime excecional de admissibilidade de 

acumulação de apoios para as entidades às quais seja 

reconhecido, durante o 1.º semestre de 2021, o 

estatuto de interesse estratégico nacional. 

https://dre.pt/application/file/a/159092152 

 

Segurança Social – Diferimento extraordinário 

do pagamento de contribuições 

Foi publicado, no Diário da República n.º 49/2021, 

Série II de 2021-03-11, o Despacho n.º 2732/2021 

do Gabinete do Secretário de Estado da Segurança 

Social que determina o alargamento do prazo para 

escolha de modalidade de pagamento no âmbito do 

diferimento extraordinário do pagamento de 

contribuições. 

https://dre.pt/application/file/a/159092153 

 

Declarações de remunerações - Medidas 

excecionais ou extraordinárias de apoio à 

pandemia COVID-19 

Foi publicado, no Diário da República n.º 49/2021, 

Série II de 2021-03-11, o Despacho n.º 2733/2021 

do Gabinete do Secretário de Estado da Segurança 

Social que determina a entrega de declarações de 

remunerações corrigidas referentes aos meses de 

março a dezembro de 2020, pelas entidades 

empregadoras abrangidas por medidas excecionais 

ou extraordinárias de apoio à pandemia COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/159092154 

Faturas em PDF – Declaração mensal de 

remunerações 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

SEAAF n.º 72/2021-XXII, de 10/03 que estabelece a 

prorrogação de prazo de entrega da declaração de 

mensal de remunerações (DMR) e a aceitação de 

faturas em PDF. 

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

/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEA

AF_72_2021_XXII.pdf 

 

Estado de emergência - Renovação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 49/2021, 2º 

Suplemento, Série I de 2021-03-11, o Decreto do 

Presidente da República n.º 25-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/159305532 

 

Estado de emergência – Renovação - 

Autorização 

Foi publicada, no Diário da República n.º 49/2021, 2º 

Suplemento, Série I de 2021-03-11, a Resolução da 

Assembleia da República n.º 77-B/2021 que concede 

a autorização da renovação do estado de 

emergência. 

https://dre.pt/application/file/a/159305533 

 

https://dre.pt/application/file/a/159092152
https://dre.pt/application/file/a/159092153
https://dre.pt/application/file/a/159092154
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_72_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_72_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_72_2021_XXII.pdf
https://dre.pt/application/file/a/159305532
https://dre.pt/application/file/a/159305533
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Exportação de vacina contra a COVID-19 e de 

substâncias ativas 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia L 

85, de 2021-03-12, o Regulamento de Execução (UE) 

2021/442 da Comissão, de 11 de março de 2021, 

que estabelece a exigência de autorização de 

exportação para a exportação de vacinas contra a 

COVID-19 e de substâncias ativas, incluindo bancos 

de células principais e de trabalho, utilizadas no 

fabrico dessas vacinas. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.0

1.0190.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3

ATOC 

 

Estado de emergência – Renovação - 

Regulamentação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 50-A/2021, 

Série I de 2021-03-13, o Decreto n.º 4/2021 da 

Presidência do Conselho de Ministros que 

regulamenta o estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República.  

https://dre.pt/application/file/a/159437000 

 

Levantamento das medidas de confinamento 

Foi publicada, no Diário da República n.º 50-A/2021, 

Série I de 2021-03-13, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 19/2021 que estabelece uma estratégia 

de levantamento de medidas de confinamento no 

âmbito do combate à pandemia da doença COVID-

19. 

https://dre.pt/application/file/a/159437001 

 

RMMG – R. A. Madeira 

Foi publicado, no Diário da República n.º 51/2021, 

Série I de 2021-03-15, o Decreto Legislativo Regional 

n.º 6/2021/M que aprova o valor da retribuição 

mínima mensal garantida para vigorar na Região 

Autónoma da Madeira. 

https://dre.pt/application/file/a/159436982 

 

IVA – Importação de bens - Declaração Mensal 

Global  

Foi publicada, no Diário da República n.º 52/2021, 

Série I de 2021-03-16, a Portaria n.º 58/2021 que 

aprova o modelo de declaração mensal global 

destinado ao cumprimento da obrigação declarativa 

prevista no n.º 11 do artigo 28.º do Código do IVA.   

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

/dre/159539837/details/maximized 

 

Estado de emergência – Renovação - 

Regulamentação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 53/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-03-17, o Decreto-Lei n.º 

22-A/2021 da Presidência do Conselho de Ministros 

que prorroga prazos e estabelece medidas 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0190.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0190.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0190.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0190.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
https://dre.pt/application/file/a/159437000
https://dre.pt/application/file/a/159437001
https://dre.pt/application/file/a/159436982
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159539837/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159539837/details/maximized
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excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19 (Afixação do mapa de férias; 

Registo Central do Beneficiário Efetivo; Assembleias 

Gerais). 

https://dre.pt/application/file/a/159707317 

 

Pagamento de IVA e de retenções na fonte –

Alojamento e restauração – Setor da cultura 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

SEAAF n.º 90/2021-XXII, de 16/03 sobre a 

flexibilização das obrigações previstas no artigo 98.º 

do Código do IRS, no artigo 94.º do Código do IRC e 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º do Código do IVA. 

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

/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEA

AF_90_2021_XXII.pdf 

 

Programa Internacionalizar 2030 

Foi publicada, no Diário da República n.º 55/2021, 

Série I de 2021-03-19, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 20/2021 que aprova o Programa 

Internacionalizar 2030. 

https://dre.pt/application/file/a/159796784 

 

Empréstimos com garantia do setor público – 

Carência de garantia - Fundo de Contragarantia 

Mútuo - Regime especial de concessão de 

garantias 

Foi publicado, no Diário da República n.º 56/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-03-22, o Decreto-Lei 

n.º 22-C/2021 que prorroga os períodos de carência 

de capital em empréstimos com garantia do setor 

público e aprova um regime especial de concessão de 

garantias pelo Fundo de Contragarantia Mútuo, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

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

/dre/159869157/details/maximized?serie=I&day=2

021-03-22&date=2021-03-01 

 

IVA – Dedução - Despesas de combustível 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia 

L103, de 2021-03-24, a Decisão de Execução (UE) 

2021/512 do Conselho, de 22 de março de 2021 que 

autoriza o Reino Unido a aplicar, no que respeita à 

Irlanda do Norte, uma medida especial em 

derrogação dos artigos 16.º e 168.º da Diretiva 

2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto 

sobre o valor acrescentado. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.103.0

1.0004.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A103%3

ATOC 

Programa APOIAR - Alteração 

Foi publicada, no Diário da República n.º 58/2021, 2º 

Suplemento, Série I de 2021-03-24, a Portaria n.º 69-

A/2021 que altera o Regulamento do Programa 

APOIAR. 

https://dre.pt/application/file/a/160156049 

https://dre.pt/application/file/a/159707317
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_90_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_90_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_90_2021_XXII.pdf
https://dre.pt/application/file/a/159796784
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159869157/details/maximized?serie=I&day=2021-03-22&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159869157/details/maximized?serie=I&day=2021-03-22&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159869157/details/maximized?serie=I&day=2021-03-22&date=2021-03-01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.103.01.0004.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A103%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.103.01.0004.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A103%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.103.01.0004.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A103%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.103.01.0004.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A103%3ATOC
https://dre.pt/application/file/a/160156049
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COVID-19 – Medidas de apoio 

Foi publicada, no Diário da República n.º 58/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-03-24, a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 33-A/2021 que 

estabelece medidas de apoio no âmbito da pandemia 

da doença COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/159994255 

 

Estado de emergência – Prorrogação - 

Retificação 

Foi publicada, no Diário da República n.º 58/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-03-24, a Declaração de 

Retificação n.º 9-B/2021 que Retifica o Decreto n.º 

4/2021, de 13 de março, da Presidência do Conselho 

de Ministros, que regulamenta a prorrogação do 

estado de emergência decretado pelo Presidente da 

República, publicado do Diário da República, 1.ª 

série, n.º 50-A, de 13 de março de 2021. 

https://dre.pt/application/file/a/159994256 

Diretiva – Cooperação no domínio da fiscalidade 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia, 

L104, Série I de 2021-03-25, a Diretiva (UE) 

2021/514 do Conselho, de 22 de março de 2021 que 

altera a Diretiva 2011/16/UE relativa à cooperação 

administrativa no domínio da fiscalidade. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.104.0

1.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A104%3

ATOC 

 

Estado de emergência – Prorrogação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 59/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-03-25, o Decreto do 

Presidente da República n.º 31-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/160316840 

 

Estado de emergência – Prorrogação 

Foi publicada, no Diário da República n.º 59/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-03-25, a Resolução da 

Assembleia da República n.º 90-A/2021 que concede 

autorização da renovação a declaração do estado de 

emergência. 

https://dre.pt/application/file/a/160316841 

 

Pagamento de retenções na fonte e IVA – IRC 

autoliquidado - Dívidas tributárias e de 

contribuições à Segurança Social em execução 

fiscal 

Foi publicado, no Diário da República n.º 60/2021, 

Série I de 2021-03-26, o Decreto-Lei n.º 24/2021 

que estabelece um regime excecional e temporário 

em matéria de obrigações e dívidas fiscais e de 

contribuições à Segurança Social. 

https://dre.pt/application/file/a/160316856 

https://dre.pt/application/file/a/159994255
https://dre.pt/application/file/a/159994256
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.104.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A104%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.104.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A104%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.104.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A104%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.104.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A104%3ATOC
https://dre.pt/application/file/a/160316840
https://dre.pt/application/file/a/160316841
https://dre.pt/application/file/a/160316856
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Quotas de depreciação ou amortização 

inferiores às mínimas - Comunicação  

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

SEAAF n.º 99/2021-XXII, de 26/03, sobre a 

flexibilização da comunicação a que se refere o n.º 5, 

do art.º 31.º-A, do Código do IRC. 

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

/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEA

AF_99_2021_XXII.pdf 

 

Regime excecional e transitório de 

reorganização do trabalho e de minimização de 

riscos de transmissão da COVID-19 

Foi publicado, no Diário da República n.º 62/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-03-30, o Decreto-Lei n.º 

25-A/2021 que prorroga o regime excecional e 

transitório de reorganização do trabalho e de 

minimização de riscos de transmissão da infeção da 

doença COVID-19 no âmbito das relações laborais. 

https://dre.pt/application/file/a/160510717 

 

 

 

 

 

 

 

SAF-T (PT) da Contabilidade - Recomendação 

Foi publicada, Diário da República n.º 63/2021, Série 

I de 2021-03-31, a Resolução da Assembleia da 

República n.º 100/2021 que Recomenda ao Governo 

que altere os procedimentos da entrega do ficheiro 

SAF-T(PT). 

https://dre.pt/application/file/a/160510749 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_99_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_99_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_99_2021_XXII.pdf
https://dre.pt/application/file/a/160510717
https://dre.pt/application/file/a/160510749
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Instruções Administrativas 
 

Circular nº Data Assunto 

2 03/03 
Centrais Eólicas / Parques eólicos e centrais solares - Avaliação e 
tributação em IMI. 

 
 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15 818 02/03 
Exportação de Vacinas contra o Coronavírus - SARS- COV: 
Condicionalismos. 

15 823 18/03 
Exportação de vacinas contra SARS-CoV: Condicionalismos - R.ª 
Oc. 15818 

15 824 26/03 
Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro a partir 
de 1 de abril 

15 825 26/03 
Instruções de aplicação do POSEI - Regime Específico de 
Abastecimento 

20 231 12/03 
 
Declaração Modelo 3 de IRS em vigor a partir de 2021 
 

35 147 29/03 
Artigo 389.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro. Tributação 
em ISP. 

55 002 30/03 
Contribuição Extraordinária sobre os Fornecedores de Dispositivos 
Médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) – Alterações na 
declaração modelo 56. 

60 310 03/03 
Atestado médico de incapacidade multiuso – Documento 
superveniente nos termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 70.º 
do CPPT (e n.º 2 do artigo 140.º do CIRS). 

90 032 22/03 
Inscrição eletrónica como residente não habitual – n.º 10 do artigo 
16.º do Código do IRS) – Criação de novas funcionalidades. 

 
 
 

 
 

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 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

30/03/2021 CIVA 9 20518 
Enquadramento – Procedimentos médicos, 
terapêuticas e estéticas. 

30/03/2021 CIVA 4 20489 Ato isolado - Projeto 3D. 

30/03/2021 CIVA 2 20470 
Liquidação – Autoliquidação – Serviços de 
construção civil. 

30/03/2021 CIVA 9 19774 
Isenções – Serviços de formação – Operações 
conexas. 

30/03/2021 CIVA 9 19701 Isenções – Ensino – Prestações de serviços conexas. 

30/03/2021 CIVA 18 19666 Taxas – Residências para estudantes. 

30/03/2021 CIVA 18 19165 
Taxas – Serviços de transporte da biomassa 
resultante de operações silvícolas. 

30/03/2021 CIVA 2 18376 
Liquidação – Autoliquidação – Aquisição de serviços 
de construção civil. 

30/03/2021 CIVA 
DL n.º 

221/1985, 
de 03/07 

18224 Regime da margem de lucro - Agências de viagens. 

30/03/2021 CIVA 18 17985 
Taxas – Alojamento Local – Empreitadas de 
beneficiação de imóvel. 

30/03/2021 CIVA 18 17981 
Taxas – “Ecovalor" (Taxa SGPU - Sistema Integrado 
de Pneus Usados). 

30/03/2021 CIVA 2 17827 
Liquidação – Autoliquidação – Manutenção e 
reparação de jardins. 
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Acórdãos TJUE   

 

 

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C‑712/19 
25 fevereiro 

2021 
Novo Banco 

SA 
IVA 

Fiscalidade Imposto que onera os depósitos de clientes detidos 
pelas instituições de crédito – Deduções fiscais concedidas 
unicamente às instituições que têm a sua sede social ou agências 
no território da Comunidade Autónoma da Andaluzia – 
Deduções fiscais concedidas unicamente para investimentos 
relativos a projetos realizados nessa comunidade autónoma – 
Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 
Diretiva 2006/112/CE Artigo 401.° Proibição de cobrar outros 
impostos nacionais com caráter de impostos sobre o volume de 
negócios Conceito de “imposto sobre o volume de negócios” 
Características essenciais do IVA Inexistência. 

C‑220/19 3 março 2021 
Promociones 

Oliva Park 

Impostos 
Especiais 
sobre o 

Consumo 

Diretiva 2008/118/CE – Regime geral dos impostos especiais 
sobre o consumo – Artigo 1.°, n.° 2 – Impostos indiretos 
suplementares sobre os produtos sujeitos a imposto especial 
sobre o consumo – Diretiva 2009/28/CE – Fomento da 
utilização de energia produzida a partir de fontes renováveis – 
Artigos 1.° e 3.°, n.os 1, 2 e 3, alínea a), este último lido à luz do 
artigo 2.°, alínea k) – Diretiva 2009/72/CE – Regras comuns para 
o mercado interno da eletricidade – Imposto sobre o valor de 
produção de energia elétrica – Natureza e estrutura do imposto 
– Imposto que incide da mesma maneira sobre a eletricidade 
produzida a partir de fontes renováveis e sobre a produzida a 
partir de fontes não renováveis. 

C‑7/20 3 março 2021 
Hauptzollamt 

Münster 
IVA 

Código Aduaneiro da União – Regulamento (UE) n.° 952/2013 – 
Artigo 87.°, n.° 4 – Local de constituição da dívida aduaneira – 
IVA – Diretiva 2006/112/CE – Artigo 2.°, n.° 1 – Artigos 70.° e 
71.° – Facto gerador e exigibilidade do IVA na importação – Local 
de constituição da dívida fiscal – Constatação do incumprimento 
de uma obrigação imposta pela legislação aduaneira da União – 
Bem fisicamente introduzido no território aduaneiro da União 
num Estado‑Membro, mas que entrou no circuito económico da 
União no Estado‑Membro onde foi feita a constatação 
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C‑581/19 4 março 2021 
Frenetikexito 
– Unipessoal, 

Lda 
IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Artigo 2.°, n.° 1, alínea c) — Prestações 
sujeitas a IVA — Isenções — Artigo 132.°, n.° 1, alínea c) — 
Prestações de serviços de assistência no âmbito do exercício de 
profissões médicas e paramédicas — Acompanhamento e 
aconselhamento nutricional — Atividades desportivas, de 
manutenção e bem‑estar físico — Conceitos de “prestação 
complexa única”, de “prestação acessória à prestação principal” 
e de “independência das prestações” — Critérios 

C‑802/19 
11 março 

2021 
Firma Z IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 90.º, n.º 1 – Redução do valor 
tributável – Princípios definidos no Acórdão de 24 de outubro de 
1996, Elida Gibbs (C‑317/94, EU:C:1996:400) – Fornecimento 
de medicamentos – Concessão de descontos – Caráter 
hipotético da questão prejudicial – Inadmissibilidade do pedido 
de decisão prejudicial 

C‑812/19 
11 março 

2021 
Danske Bank IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 9.º – Sujeito passivo – Conceito 
– Artigo 11.º – Agrupamento para efeitos de IVA 
Estabelecimento principal e sucursal de uma sociedade situados 
em dois Estados‑Membros diferentes – Estabelecimento 
principal integrado num agrupamento para efeitos de IVA do 
qual não faz parte a sucursal – Estabelecimento principal que 
presta serviços à sucursal e que lhe imputa os custos desses 
serviços 

C‑459/19 
17 março 

2021 
Welcome 

Trust 
IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Artigos 43. ° e 44.° — Lugar das 
prestações de serviços efetuadas a um sujeito passivo agindo 
nessa qualidade — Lugar das prestações de serviços de gestão de 
investimentos recebidas por uma organização de beneficência 
para uma atividade profissional não económica por parte de 
prestadores estabelecidos fora da União. 

C‑895/19 
18 março 

2021 
A.  IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Aquisição intracomunitária de bens — 
Dedução do imposto devido a montante por essa aquisição — 
Exigências formais — Exigências materiais — Prazo para entrega 
da declaração fiscal — Princípios da neutralidade fiscal e da 
proporcionalidade 

C‑48/20 
18 março 

2021 
P. IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Artigo 203. ° — Impostos 
indevidamente faturados — Boa‑fé do emitente da fatura — Risco 
de perda de receitas fiscais — Obrigações dos Estados‑Membros 
de preverem a possibilidade de regularizar o imposto 
indevidamente faturado — Princípios da neutralidade fiscal e da 
proporcionalidade 

C‑388/19 
18 março 

2021 
MK 

Imposto 
sobre as 

mais‑valias 
imobiliárias 

Livre circulação de capitais — Matéria coletável — Discriminação 
— Opção de tributação segundo as mesmas modalidades que os 
residentes — Compatibilidade com o direito da União 

C‑907/1 
25 março 

2021 
Q-GmbH IVA 

Isenções — Artigo 135.°, n.° 1, alínea a) — Operações de seguro 
e prestações de serviços relacionadas com essas operações, 
efetuadas por corretores e intermediários de seguros — 
Prestação efetuada por uma seguradora e composta por 
diferentes serviços — Qualificação de prestação única 

 


