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Maio 2021 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

IRC/IRS – Modelo 30 

Foi publicada, no Diário da República n.º 87/2021, 

Série I de 2021-05-05, a Portaria n.º 98/2021 que 

aprova a declaração modelo 30. 

https://dre.pt/application/file/a/162753652 

 

COVID-19 – Situação de calamidade 

Foi publicada, no Diário da República n.º 88/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-05-06, a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 46-C/2021 que altera as 

medidas aplicáveis a determinados concelhos no 

âmbito da situação de calamidade. 

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

/dre/162939983/details/maximized?serie=I&day=2

021-05-06&date=2021-05-01 

 

Apoio extraordinário à retoma 

Foi publicado, no Diário da República n.º 92/2021, 

Série I de 2021-05-12, o Decreto-Lei n.º 32/2021 

que altera o regime do apoio extraordinário à retoma 

progressiva em empresas em situação de crise 

empresarial com redução temporária do período 

normal de trabalho. 

https://dre.pt/application/file/a/163158746 

 

Incentivo à normalização da atividade 

empresarial - Apoio simplificado para 

microempresas 

Foi publicada, no Diário da República n.º 94/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-05-14, a Portaria n.º 

102-A/2021 que regulamenta o novo incentivo à 

normalização da atividade empresarial, previsto no 

Decreto-Lei n.º 23-A/2021, de 24 de março, e o 

apoio simplificado para microempresas à 

manutenção dos postos de trabalho, previsto no 

Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho. 

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

/dre/163332280/details/maximized 

 

https://dre.pt/application/file/a/162753652
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162939983/details/maximized?serie=I&day=2021-05-06&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162939983/details/maximized?serie=I&day=2021-05-06&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162939983/details/maximized?serie=I&day=2021-05-06&date=2021-05-01
https://dre.pt/application/file/a/163158746
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163332280/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163332280/details/maximized
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COVID-19 – Declaração da situação de 

calamidade 

Foi publicada, no Diário da República n.º 94/2021, 4º 

Suplemento, Série I de 2021-05-14, a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 59-B/2021 que declara a 

situação de calamidade, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19. 

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

/dre/163442517/details/maximized?serie=I&day=2021-

05-14&date=2021-05-01 

 

Dupla Tributação Económica dos lucros 

distribuídos 

Foi publicado, no Diário da República n.º 97/2021, 

Série II de 2021-05-19, o Acórdão (extrato) n.º 

101/2021 do Tribunal Constitucional que julga 

inconstitucional a norma do artigo 135.º da Lei n.º 7-

A/2016, de 30 de março, na parte em que atribui 

natureza interpretativa à nova redação dada ao n.º 6 

do artigo 51.º do Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) pelo artigo 

133.º. 

https://dre.pt/application/file/a/163562840 

 

Reporte de perdas fiscais 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia, L 

179, 2021-05-20, a Recomendação (UE) 2021/801 

da Comissão, de 18 de maio de 2021, relativa ao 

tratamento fiscal das perdas durante a crise da 

COVID-19. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.179.0

1.0010.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A179%3

ATOC 

 

Retribuição mínima mensal garantida – Medida 

de compensação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 99/2021, 

Série I de 2021-05-21, o Decreto-Lei n.º 37/2021 

que cria uma medida excecional de compensação ao 

aumento do valor da retribuição mínima mensal 

garantida. 

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

/dre/163728573/details/maximized 

 

COVID-19 – Situação de calamidade 

Foi publicada, no Diário da República n.º 99/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-05-21, a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 62-A/2021, que altera as 

medidas aplicáveis a determinados concelhos no 

âmbito da situação de calamidade. 

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

/dre/163863274/details/maximized?serie=I&day=2

021-05-21&date=2021-05-01 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163442517/details/maximized?serie=I&day=2021-05-14&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163442517/details/maximized?serie=I&day=2021-05-14&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163442517/details/maximized?serie=I&day=2021-05-14&date=2021-05-01
https://dre.pt/application/file/a/163562840
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.179.01.0010.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A179%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.179.01.0010.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A179%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.179.01.0010.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A179%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.179.01.0010.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A179%3ATOC
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163728573/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163728573/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163863274/details/maximized?serie=I&day=2021-05-21&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163863274/details/maximized?serie=I&day=2021-05-21&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163863274/details/maximized?serie=I&day=2021-05-21&date=2021-05-01
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IVA –  Prorrogação da isenção - Bens 

necessários para o combate à COVID -19 

Foi publicada, no Diário da República n.º 104/2021, 

Série I de 2021-05-28, a Lei n.º 33/2021 que 

prorroga a isenção de imposto sobre o valor 

acrescentado para as transmissões e aquisições 

intracomunitárias de bens necessários para combater 

os efeitos da pandemia da doença Covid-19.  

https://dre.pt/application/file/a/164233962 

 

EBF – Mecenato – Territórios do interior 

Foi publicado, no Diário da República n.º 104/2021, 

Série I de 2021-05-28, o Despacho n.º 5 363/2021 

que determina o que se entende por ações ou 

projetos com conexão direta com territórios do 

interior, para efeitos de acesso dos mecenas culturais 

ao incentivo extraordinário para apoios mecenáticos.  

https://dre.pt/application/file/a/164231284 

 

Programa «Fiscalis» - Cooperação no domínio 

fiscal  

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia, L 

188, o Regulamento (UE) 2021/847 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2021 que 

estabelece o Programa «Fiscalis» para a cooperação 

no domínio fiscal e que revoga o Regulamento (UE) 

n.º 1 286/2013. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.188.0

1.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A188%3

ATOC 

 

Imposto sobre o Rendimento - Divulgação 

pública de informações discriminadas por país 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia, C 

202, a Resolução do Parlamento Europeu, de 24 de 

outubro de 2019, sobre o ponto da situação referente 

à proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do 

Conselho que altera a Diretiva 2013/34/UE no que 

respeita à divulgação de informações relativas ao 

imposto sobre o rendimento por determinadas 

empresas e sucursais (2016/0107(COD)), a chamada 

divulgação pública de informações discriminadas por 

país (2019/2882(RSP)). 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.202.0

1.0078.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A202%3

ATOC 

 

IVA – Programa “IVAucher” 

Foi publicado, no Diário da República n.º 104/2021, 

Série I de 2021-05-28, o Decreto Regulamentar n.º 2-

A/2021 que define o âmbito e as condições 

específicas de funcionamento do programa 

«IVAucher».  

https://dre.pt/application/file/a/164322692  

 

https://dre.pt/application/file/a/164233962
https://dre.pt/application/file/a/164231284
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.188.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A188%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.188.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A188%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.188.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A188%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.188.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A188%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.202.01.0078.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A202%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.202.01.0078.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A202%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.202.01.0078.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A202%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.202.01.0078.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A202%3ATOC
https://dre.pt/application/file/a/164322692
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COVID-19 – Situação de calamidade - 

Prorrogação 

Foi publicada, no Diário da República n.º 104/2021, 

Série I de 2021-05-28, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 64-A/2021 que prorroga a situação de 

calamidade e altera as medidas aplicáveis a 

determinados municípios no âmbito da situação de 

calamidade. 

https://dre.pt/application/file/a/164322693 

 

UEFA Champions League 2020-2021 – Regime 

fiscal 

Foi publicada, no Diário da República n.º 104/2021, 

Série I de 2021-05-28, a Lei n.º 33-A/2021 que 

estabelece um regime fiscal temporário das 

entidades organizadoras da final da competição 

UEFA Champions League 2020-2021. 

https://dre.pt/application/file/a/164235722 

 

R. A. Açores – Orçamento para 2021 

Foi publicado, no Diário da República n.º 105/2021, 

Série I de 2021-05-31, o Decreto Legislativo 

Regional n.º 15-A/2021/A que aprova o Orçamento 

da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2021. 

https://dre.pt/application/file/a/164235735 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/164322693
https://dre.pt/application/file/a/164235722
https://dre.pt/application/file/a/164235735
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Instruções Administrativas 
 
 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15 838 21/05 
Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro a partir 
de 1 de junho. 

20 233 07/05 
IRC - Taxas de derrama incidentes sobre o lucro tributável do 
período fiscal de 2020. 

35 148 11/05 
Lei n.º 21/2021, de 20 de abril - Revogação da al. c) do n.º 2 do art.º 
2.º do CISV. 

35 149 12/05 Isenção do ISP - Biocombustíveis avançados - Procedimento. 

35 150 20/05 
Isenção do ISP - Biocombustíveis avançados. Procedimentos de 
aplicação. 

31 151 24/05 GUE - Gestão de utilizadores externos. 

90 033 13/05 
BREXIT – Representação fiscal - Atualização do ponto 1.1 do 
Oficio-circulado n.º 90 031/2021, de 11/01. 

 
 

 
 
Informações vinculativas 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

REGIME DA CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA SOBRE O SETOR ENERGÉTICO 

15/05/2021 CESE 3 
Incidência objetiva da Contribuição Extraordinária 

sobre o Setor Energético - Goodwill 

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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Acórdãos TJUE   

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C‑844/19 
12 maio 

2021 

TechnoRent 
International e 

o. 
IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Artigo 90.° — Redução do valor 
tributável — Artigo 183.° — Reembolso do excedente de IVA — 
Juros de mora — Inexistência de regulamentação nacional — 
Princípio da neutralidade fiscal — Aplicabilidade direta das 
disposições do direito da União — Princípio da interpretação 
conforme. 

C‑4/20 
20 maio 

2021 
ALTI IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Artigo 205.° — Pessoas devedoras do 
IVA para com o fisco — Responsabilidade solidária do destinatário 
de uma entrega tributável que exerceu o seu direito à dedução de 
IVA sabendo que o devedor desse imposto não pagaria este último 
— Obrigação de tal destinatário de pagar o IVA não liquidado por 
esse devedor e os juros de mora devidos pela falta de pagamento 
do referido imposto por este último». 

C‑879/19 
20 maio 

2021 
Format 

Segurança 
Social 

Regulamento (CEE) n.° 1408/71 — Artigo 13.°, n.° 2, alínea a) — 
Artigo 14.°, n.° 2 — Pessoa que exerce normalmente uma atividade 
assalariada no território de dois ou mais Estados Membros — 
Contrato de trabalho único — Empregador estabelecido no Estado 
Membro de residência do trabalhador — Atividade assalariada 
exercida exclusivamente noutros Estados Membros — Trabalho 
efetuado em diferentes Estados Membros durante períodos 
sucessivos — Condições. 

 


