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Abril 2021 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

 

 

IRS – Dependentes – Guarda alternada 

Foi publicada, no Diário da República n.º 64/2021, 

Série I de 2021-04-01, a Resolução da Assembleia da 

República n.º 102/2021 que recomenda ao Governo 

que assegure aos sujeitos passivos progenitores o 

acesso, no Portal das Finanças, à área reservada dos 

respetivos dependentes. 

https://dre.pt/application/file/a/160686498 

 

Estado de emergência - Regulamentação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 64-A/2021, 

Série I de 2021-04-03, o Decreto n.º 6/2021 que 

regulamenta o estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República. 

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

/dre/160801889/details/maximized?serie=I&day=2

021-04-03&date=2021-04-01 

COVID-19 – Regime de suspensão de prazos 

processuais e procedimentais 

Foi publicada, no Diário da República n.º 65/2021, 

Série I de 2021-04-05, a  Lei n.º 13-B/2021 que 

cessa o regime de suspensão de prazos processuais e 

procedimentais adotado no âmbito da pandemia da 

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

19 de março. 

https://dre.pt/application/file/a/160893469 

 

COVID-19 – Estado de emergência - Apoios 

Foi publicada, no Diário da República n.º 67/2021, 

Série I de 2021-04-07, a Lei n.º 15/2021 que 

procede à alteração, por apreciação parlamentar, ao 

Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro, que 

estabelece mecanismos de apoio no âmbito do 

estado de emergência. 

https://dre.pt/application/file/a/160996907 

https://dre.pt/application/file/a/160686498
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160801889/details/maximized?serie=I&day=2021-04-03&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160801889/details/maximized?serie=I&day=2021-04-03&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160801889/details/maximized?serie=I&day=2021-04-03&date=2021-04-01
https://dre.pt/application/file/a/160893469
https://dre.pt/application/file/a/160996907
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Segurança Social – Pagamento em prestações 

Foi publicada, no Diário da República n.º 67/2021, 

Série I de 2021-04-07, a Portaria n.º 80/2021 que 

regulamenta as condições e procedimentos relativos 

ao pagamento em prestações à segurança social para 

regularização de dívida de contribuições e 

quotizações. 

https://dre.pt/application/file/a/160996914 

 

Natureza dos apoios sociais de resposta à 

pandemia 

Foi publicado, no Diário da República n.º 71/2021, 

Série I de 2021-04-13, o Decreto-Lei n.º 26-B/2021 

que define a natureza dos apoios sociais de resposta 

à pandemia da doença Covid-19. 

https://dre.pt/application/file/a/161292316 

 

STADA-Importação - Declaração Aduaneira 

para Remessas de Baixo Valor 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Manual de 

Preenchimento da declaração aduaneira para 

remessas de baixo valor e dos Guias de 

Implementação de Mensagens XML. 

https://info-

aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/noticias/Page

s/STADAIMP_CAU_RBV.aspx 

 

Estado de emergência - Renovação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 72/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-04-14, o Decreto do 

Presidente da República n.º 41-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/161433529/details/maximized?serie=I&day=2

021-04-14&date=2021-04-01 

 

Estado de emergência – Renovação - 

Autorização 

Foi publicada, no Diário da República n.º 72/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-04-14, a Resolução da 

Assembleia da República n.º 114-A/2021 que 

concede a autorização da renovação do estado de 

emergência. 

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

/dre/161433530/details/maximized?serie=I&day=2

021-04-14&date=2021-04-01 

 

Estado de emergência – Renovação - 

Regulamentação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 73/2021, 

Série I de 2021-04-15, o Decreto n.º 6-A/2021 que 

regulamenta o estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República. 

https://dre.pt/application/file/a/161521703 

https://dre.pt/application/file/a/160996914
https://dre.pt/application/file/a/161292316
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/noticias/Pages/STADAIMP_CAU_RBV.aspx
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/noticias/Pages/STADAIMP_CAU_RBV.aspx
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/noticias/Pages/STADAIMP_CAU_RBV.aspx
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433529/details/maximized?serie=I&day=2021-04-14&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433529/details/maximized?serie=I&day=2021-04-14&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433529/details/maximized?serie=I&day=2021-04-14&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433530/details/maximized?serie=I&day=2021-04-14&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433530/details/maximized?serie=I&day=2021-04-14&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433530/details/maximized?serie=I&day=2021-04-14&date=2021-04-01
https://dre.pt/application/file/a/161521703
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Contratos de locação financeira - moratória legal 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

SEAAF n.º 125/2021-XXII, de 14/04, que estabelece 

que a limitação temporal prevista no n.º 9 do artigo 

7.º do Código do IVA não é aplicável às prestações 

de serviços de caráter continuado cujos pagamento 

tenham beneficiado dos efeitos da moratória legal 

prevista no Decreto-Lei n.º 10.º J/2020, de 26 de 

março. 

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

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAAF_125_2021_XXII.pdf 

 

Estado de emergência – Renovação - 

Regulamentação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 74-A/2021, 

Série I de 2021-04-17, o Decreto n.º 7/2021 da 

Presidência do Conselho de Ministros que 

regulamenta o estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República.  

https://dre.pt/application/file/a/161636472 

 

EBF – CIS – CFI – CISV – CIUC - Alterações 

Foi publicada, no Diário da República n.º 76/2021, 

Série I de 2021-04-20, a Lei n.º 21/2021 que altera o 

Estatuto dos Benefícios Fiscais, o Código do Imposto 

do Selo, o Código Fiscal do Investimento, o Código do 

Imposto sobre os Veículos e o Código do Imposto 

Único de Circulação e cria uma medida extraordinária 

de contagem de prazos no âmbito do IRC. 

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

/dre/161766414/details/maximized 

 

IVA – Restauração – Taxa reduzida  

Foi publicada, no Diário da República n.º 77/2021, 

Série I de 2021-04-21, a Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 

8/2021/M que recomenda ao Governo da República 

a redução do IVA da restauração para a taxa 

reduzida.   

https://dre.pt/application/file/a/161765547 

 

Modelo 22 – Prazo de entrega – Faturas em pdf 

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

133/2021-XXII, do Secretário de Estado Adjunto e 

dos Assuntos Fiscais. que procede ao reajuste do 

calendário fiscal de 2021. 

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

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAAF_133_2021_XXII.pdf 

 

R. A. Açores – Veículos elétricos - Incentivos 

Foi publicado, no Diário da República n.º 80/2021, 

Série I de 2021-04-26, o Decreto Regulamentar 

Regional n.º 4/2021/A que regulamenta a atribuição 

de incentivos financeiros para a introdução no 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_125_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_125_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_125_2021_XXII.pdf
https://dre.pt/application/file/a/161636472
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161766414/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161766414/details/maximized
https://dre.pt/application/file/a/161765547
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_133_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_133_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_133_2021_XXII.pdf
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consumo de veículos elétricos novos bem como a 

atribuição de incentivos financeiros para a aquisição 

de pontos de carregamento de veículos elétricos e 

fixar os valores e as condições para a atribuição dos 

incentivos financeiros.  

https://dre.pt/application/file/a/162064470 

 

Mercado de criptoativos 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia 

C152, de 2021-04-29, o parecer do Banco Central 

Europeu sobre uma proposta de regulamento 

relativo aos mercados de criptoativos e que altera a 

Diretiva (UE) 2019/1937.  

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.152.0

1.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A152%3

ATOC 

 

Orientações relativas aos auxílios estatais com 

finalidade regional  

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia 

C153, de 2021-04-29, uma Comunicação da 

Comissão sobre as Orientações relativas aos auxílios 

estatais com finalidade regional. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.153.0

1.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A153%3

ATOC 

 

COVID-19 – Situação de calamidade 

Foi publicada, no Diário da República n.º 88/2021, 

Série I de 2021-04-30, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 45-C/2021, 30 de abril de 2021 que 

declara a situação de calamidade, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/162566636 

 

Brexit – Nomeação de representante 

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

150/2021-XXII, do Secretário de Estado Adjunto e 

dos Assuntos Fiscais sobre a  designação de 

representante fiscal na sequência da saída do Reino 

Unido da UE (Brexit) e revoga o Despacho SEAAF n.º 

514/2020-XXII, de 23/12. 

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

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAAF_150_2021.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/162064470
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.152.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.152.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.152.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.152.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.153.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A153%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.153.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A153%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.153.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A153%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.153.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A153%3ATOC
https://dre.pt/application/file/a/162566636
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_150_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_150_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_150_2021.pdf
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Instruções Administrativas 
 

Circular nº Data Assunto 

3 20/04 

Aplicação, com as devidas adaptações, do enquadramento fiscal, 
em sede de Imposto do Selo, vertido na Circular n.º 6/2020, de 
07/04, à prorrogação dos períodos de carência de capital e 
extensão de maturidade de operações de crédito 

 
 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15 827 30/03 
STADAIMP-CAU – Remessas de baixo valor (RBV): Declaração 
aduaneira (Artigo 143.º- A do AD-CAU). 

15 831 23/04 
Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro a partir 
de 1 de maio. 

15 832 23/04 
COVID-19. Franquia de direitos / isenção de IVA. Ref.ª Oc. 
15762/2020. 

20 232 16/04 
IRC - Taxas de derrama incidentes sobre o lucro tributável do 
período fiscal de 2020. 

30 233 19/04 
IVA – “Balcão Único” ou “OSS – One Stop Shop”. Pré-registo ou 
atualização dos dados de registo. 

30 234 23/04 
IVA - prorrogação do prazo para entrega da declaração periódica e 
pagamento do respetivo imposto. 

30 235 27/04 
IVA – Sujeitos passivos não residentes. Sua relação com as regras 
de inversão previstas nas alíneas e), g) e h) do n.º 1 do artigo 2.º do 
Código do IVA. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

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 

30/04/2021 CIVA 9 20633 
Enquadramento – Prestações de serviços 
relacionados com os cuidados de saúde – 
Farmacêutica. 

30/04/2021 CIVA 2 20780 
Incidência – Regra inversão do sujeito passivo – 
Aplicação de peliculas de proteção de raios UV, de 
ocultação e de decoração. 

30/04/2021 CIVA 18 20448 
Taxas – Fabrico e comercialização de equipamentos 
agrícolas e respetivos acessórios. 

30/04/2021 CIVA 18 19989 
Enquadramento – Associações - Prestações de 
Serviços e transmissões de bens. 

30/04/2021 CIVA 18 19925 Taxas – Prestações de Serviços Médicos – Psicólogo. 

30/04/2021 CIVA 18 18661 
Taxas – Transporte de animais vivos para abate, 
provenientes das respetivas explorações pecuárias. 

30/04/2021 CIVA 3 18485 
Direito à dedução – Afetação de viatura elétrica a 
atividades sujeitas e não sujeitas de imposto. 

30/04/2021 CIVA 18 18237 
Taxas – Prestação de Serviços - Lançamento de 
paraquedistas. 

30/04/2021 CIVA 18 17707 
Taxas – Casca de pinheiro – Tratamento e 
comercialização. 

30/04/2021 CIVA 2 17628 
Incidência – Regra de Inversão do Sujeito Passivo – 
Abate e transformação de madeira. 

30/04/2021 CIVA 9 17012 
Direito à dedução – Serviços de alimentação e 
bebidas fornecidos pelas entidades patronais aos seus 
empregados. 

30/04/2021 CIVA 36 17007 Faturação – Elementos identificativos. 
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Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

29/04/2021 CIMI 8 
Incidência do Imposto Municipal sobre Imóveis sobre o 

titular do direito de uso e habitação 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Artigo  N.º/Alínea Assunto 

LEI  GERAL TRIBUTÁRIA 

20/04/2021 063-A n.º 04 Modelo 40 - Valor dos Fluxos de Pagamento 
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Acórdãos TJUE   

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C‑593/19 
15 abril 
2021 

SK Telecom IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Determinação do lugar das prestações de 
serviços de telecomunicações – Itinerância de nacionais de países 
terceiros nas redes de comunicações móveis na União Europeia – 
Artigo 59.º-A, primeiro parágrafo, alínea b) – Possibilidade de os 
Estados‑membros transferirem o lugar das prestações de serviços 
de telecomunicações para o seu território.  

C‑846/19 
15 abril 
2021 

Administration 
de 

l'Enregistreme
nt, des 

Domaines e de 
la TVA 

IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Atividade económica — Prestações de 
serviços efetuadas a título oneroso — Artigo 2.°, n.° 1, alínea c), e 
artigo 9.°, n.° 1 — Isenções — Artigo 132.°, n.° 1, alínea g) — 
Prestações de serviços estreitamente relacionadas com a 
assistência social e com a segurança social — Prestações realizadas 
por um advogado no âmbito de mandatos de proteção de maiores 
legalmente incapazes — Organismo de caráter social reconhecidos 
como tal. 

C‑935/19 
15 abril 
2021 

Grupa 
Warzywna 

IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Artigo 273.° — Sobreavaliação, na 
declaração fiscal, do montante de IVA a reembolsar — Erro de 
apreciação do sujeito passivo quanto à natureza tributável da 
operação — Retificação da declaração fiscal na sequência de uma 
inspeção — Sanção de montante equivalente a 20% do montante 
da sobreavaliação do montante de IVA a reembolsar — Princípio da 
proporcionalidade. 

C‑703/19 
22 abril 
2021 

Dyrektor Izby 
Administracji 
Skarbowej w 
Katowicach 

IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 98.°, n.° 2 – Faculdade de os 
Estados membros aplicarem uma ou duas taxas reduzidas de IVA a 
determinadas entregas de bens e prestações de serviços – 
Qualificação de uma atividade comercial como “prestação de 
serviços” – Anexo III, ponto 12 A – Regulamento de Execução (UE) 
n.° 282/2011 – Artigo 6.° – Conceito de “serviços de restauração 
e de catering” – Refeições prontas para consumo imediato no local 
nas instalações do vendedor ou numa área de restauração – 
Refeições prontas para consumo imediato para levar. 

C‑480/19 
29 abril 
2021 

Veronsaajien 
oikeudenvalvo

ntayksikkö 
(Revenus 

versés par des 
OPCVM) 

Imposto 
sobre  

Rendimento 

Artigo 63.° TFUE – Livre circulação de capitais – Imposto sobre o 
rendimento – Rendimentos de capital – Rendimentos distribuídos 
por um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários 
(OICVM) residente, de forma contratual – Rendimentos 
distribuídos por um OICVM estabelecido noutro Estado Membro 
e que reveste a forma estatutária – Diferença de tratamento – 
Artigo 65.° TFUE – Situações objetivamente comparáveis. 

 


