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NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

IVA – Vendas à distância e entregas de bens a 

nível nacional 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia, C 

208, de 01-06-2021, a Resolução legislativa do 

Parlamento Europeu, de 14 de novembro de 2019, 

sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera 

a Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de 

novembro de 2006, no que respeita às disposições 

relativas às vendas à distância de bens e a 

determinadas entregas de bens ao nível nacional. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.208.0

1.0031.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A208%3

ATOC 

 

Processos de execução fiscal – Retoma do 

pagamento dos planos aprovados 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o  Despacho 

SEAAF n.º 174/2021-XXII, de 31/05 que estabelece 

o prazo para a retoma do pagamento das prestações 

de planos prestacionais. 

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

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAAF_174_2021_XXII.pdf 

 

COVID-19 – Situação de calamidade – Medidas 

aplicáveis 

Foi publicada, no Diário da República n.º 108/2021, 

1º Suplemento, Série I de 2021-06-04, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 70-A/2021 que altera 

as medidas aplicáveis a determinados municípios no 

âmbito da situação de calamidade. 

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

/dre/164712103/details/maximized?serie=I&day=2

021-06-04&date=2021-06-01 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.208.01.0031.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A208%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.208.01.0031.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A208%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.208.01.0031.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A208%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.208.01.0031.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A208%3ATOC
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_174_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_174_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_174_2021_XXII.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164712103/details/maximized?serie=I&day=2021-06-04&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164712103/details/maximized?serie=I&day=2021-06-04&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164712103/details/maximized?serie=I&day=2021-06-04&date=2021-06-01
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COVID-19 – Levantamento das medidas de 

confinamento 

Foi publicada, no Diário da República n.º 108/2021, 

1º Suplemento, Série I de 2021-06-04, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 70-B/2021 que 

prossegue a estratégia do levantamento de medidas 

de confinamento no âmbito do combate à pandemia 

da doença COVID-19. 

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

/dre/164712104/details/maximized?serie=I&day=2

021-06-04&date=2021-06-01 

 

“IVAucher” – Data de início e duração de cada 

fase 

Foi publicada, no Diário da República n.º 109/2021, 

Série I de 2021-06-07, a Portaria n.º 119/2021 que 

determina a data de início e a duração de cada fase 

do programa «IVAucher». 

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

/dre/164712120/details/maximized 

 

Remessas postais – Procedimentos de 

desalfandegamento 

Foi divulgada, no Portal das Finanças – Serviços 

aduaneiros, uma nota informativa sobre os novos 

procedimentos de desalfandegamento a partir de dia 

1 de julho de 2021 das remessas postais. 

https://info-

aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_a

duaneira/encomendas_contrafaccao/Documents/Re

messas_Postais_Procedimentos_de_Desalfandegame

nto.pdf 

 

COVID-19 – Situação de calamidade – Medidas 

aplicáveis 

Foi publicada, no Diário da República n.º 111/2021, 

1º Suplemento, Série I de 2021-06-09, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 74-A/2021 que altera 

as medidas aplicáveis em situação de calamidade, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

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

/dre/164955317/details/maximized?serie=I&day=2

021-06-09&date=2021-06-01 

 

Estatuto de utilidade pública – Lei-quadro 

Foi publicada, no Diário da República n.º 113/2021, 

Série I de 2021-06-14, a Lei n.º 36/2021 que aprova 

a lei-quadro do estatuto de utilidade pública. 

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

/dre/165036155/details/maximized 

 

COVID-19 – Certificado Digital COVID da UE 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia L 

211 de 15/06/2021, o Regulamento (UE) 2021/953 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de 

junho de 2021 relativo a um regime para a emissão, 

verificação e aceitação de certificados interoperáveis 

de vacinação, teste e recuperação da COVID-19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164712104/details/maximized?serie=I&day=2021-06-04&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164712104/details/maximized?serie=I&day=2021-06-04&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164712104/details/maximized?serie=I&day=2021-06-04&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164712120/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164712120/details/maximized
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/encomendas_contrafaccao/Documents/Remessas_Postais_Procedimentos_de_Desalfandegamento.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/encomendas_contrafaccao/Documents/Remessas_Postais_Procedimentos_de_Desalfandegamento.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/encomendas_contrafaccao/Documents/Remessas_Postais_Procedimentos_de_Desalfandegamento.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/encomendas_contrafaccao/Documents/Remessas_Postais_Procedimentos_de_Desalfandegamento.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/encomendas_contrafaccao/Documents/Remessas_Postais_Procedimentos_de_Desalfandegamento.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164955317/details/maximized?serie=I&day=2021-06-09&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164955317/details/maximized?serie=I&day=2021-06-09&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164955317/details/maximized?serie=I&day=2021-06-09&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165036155/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165036155/details/maximized
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(Certificado Digital COVID da UE), a fim de facilitar a 

livre circulação durante a pandemia de COVID-19.  

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.0

1.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3

ATOC 

 

Modelo 22 e IES de 2020 – Prazos de entrega 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

SEAAF n.º 191/2021-XXII, de 15 de junho que 

procede a um ajustamento do calendário fiscal de 

2021. 

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

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAAF_191_2021_XXII.pdf 

 

R. A. M. Açores e Madeira – “Programa 

Regressar” 

Foi publicada, no Diário da República n.º 115/2021, 

Série I de 2021-06-16, a Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 

22/2021/M que recomenda ao Governo da 

República a consagração da igualdade de direitos no 

«Programa Regressar», para que os emigrantes que 

regressem às Regiões Autónomas da Madeira e dos 

Açores também possam beneficiar dos respetivos 

apoios nas mesmas condições que os demais 

cidadãos residentes no território continental. 

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

/dre/165228581/details/maximized 

 

SIFIDE – Prazo para submissão de candidaturas 

Foi divulgada, no Portal da Agência Nacional de 

Inovação (ANI), uma notícia sobre a prorrogação do 

prazo, até 31 de julho, de submissão de candidaturas 

ao SIFIDE relativas ao exercício fiscal de 2020. 

https://www.ani.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias-

ani/sifide-com-novo-prazo-de-candidaturas-

at%C3%A9-31-de-julho/ 

 

Portal das Finanças – Cedência de créditos 

Foi divulgada, no Portal das Finanças, uma notícia 

sobre a nova funcionalidade que permite aos 

contribuintes requerer a cedência dos seus créditos 

de IRS, IRC e IVA, a favor de um terceiro. 

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

Paginas/Cedencia_-Creditos_terceiro.aspx 

 

Grandes contribuintes – Preços de transferência 

Foi divulgado, Portal das Finanças, um folheto 

informativo sobre o Processo de documentação 

respeitante à política adotada em matéria de preços 

de transferência - grandes contribuintes. 

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

ontribuintes/Precos_de_Transferencia/Documents/

DPT_Entrega_2021_folheto.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_191_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_191_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_191_2021_XXII.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165228581/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165228581/details/maximized
https://www.ani.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias-ani/sifide-com-novo-prazo-de-candidaturas-at%C3%A9-31-de-julho/
https://www.ani.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias-ani/sifide-com-novo-prazo-de-candidaturas-at%C3%A9-31-de-julho/
https://www.ani.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias-ani/sifide-com-novo-prazo-de-candidaturas-at%C3%A9-31-de-julho/
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Cedencia_-Creditos_terceiro.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Cedencia_-Creditos_terceiro.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/Grandes_Contribuintes/Precos_de_Transferencia/Documents/DPT_Entrega_2021_folheto.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/Grandes_Contribuintes/Precos_de_Transferencia/Documents/DPT_Entrega_2021_folheto.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/Grandes_Contribuintes/Precos_de_Transferencia/Documents/DPT_Entrega_2021_folheto.pdf
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COVID-19 – Situação de calamidade – Medidas 

aplicáveis 

Foi publicada, no Diário da República n.º 121/2021, 

1º Suplemento, Série I de 2021-06-24, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 77-A/2021 que altera 

as medidas aplicáveis a determinados municípios no 

âmbito da situação de calamidade. 

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

/dre/165797150/details/maximized?serie=I&day=2

021-06-24&date=2021-06-01 

 

Utilidade pública – Lei-quadro - 

Regulamentação 

Foi publicada, no Diário da República n.º 125/2021, 

Série I de 2021-06-30, a Portaria n.º 138-A/2021 

que procede à regulamentação da Lei-Quadro do 

Estatuto de Utilidade Pública, aprovada em anexo à 

Lei n.º 36/2021, de 14 de junho. 

https://dre.pt/application/file/a/166023330 

 

Dupla tributação internacional - Formulários 

Foi publicado, no Diário da República n.º 125/2021,  

Série II de 2021-06-30, o Despacho n.º 6 403/2021 

que aprova novos modelos de formulários para 

efeitos de aplicação das convenções para evitar a 

dupla tributação internacional - modelo 22-RFI a 

modelo 24-RFI. 

https://dre.pt/application/file/a/166036018 

 

IVA – Isenção – Bens necessários ao combate à 

COVID-19 – Lista de entidades 

Foi publicado, no Diário da República n.º 125/2021,  

Série II de 2021-06-30, o Despacho n.º 6 406/2021 

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/166036024 

 

COVID-19 – Situação de calamidade – Medidas 

aplicáveis 

Foi publicada, no Diário da República n.º Diário da 

República n.º 126/2021,  Série I de 2021-07-01, a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 86-A/2021 

que altera as medidas aplicáveis a determinados 

municípios no âmbito da situação de calamidade. 

https://dre.pt/application/file/a/166304077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165797150/details/maximized?serie=I&day=2021-06-24&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165797150/details/maximized?serie=I&day=2021-06-24&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165797150/details/maximized?serie=I&day=2021-06-24&date=2021-06-01
https://dre.pt/application/file/a/166023330
https://dre.pt/application/file/a/166036018
https://dre.pt/application/file/a/166036024
https://dre.pt/application/file/a/166304077
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Instruções Administrativas 
 
 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15 834 27/05 
Exportações para o Reino Unido. Procedimentos na fronteira 
França/RU. 

15 840 29/06 
Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, a partir 
de 1 de julho. 

30 237 22/06 
IVA - alteração das taxas aplicáveis às operações que se 
considerem efetuadas na Região Autónoma dos Açores 

30 238 25/06 
IVA – novas regras aplicáveis ao comércio eletrónico: vendas à 
distância 

30 239 25/06 
IVA – novas regras em matéria de tratamento em IVA do comércio 
eletrónico através de interfaces eletrónicas 

30 240 25/06 IVA – novo regime de balcão único 
 
 

 
Informações vinculativas 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 

28/06/2021 CIMT 2 
Transformação de sociedade anónima em sociedade 

por quotas 

28/06/2021 CIMT 7 
Caducidade da isenção na compra de imóveis para 

revenda 

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 

28/06/2021 CIS 1 

Ofertas simbólicas, em espécie, distribuídas aos seus clientes 
por Instituições Bancárias, condicionadas à subscrição de 
produtos financeiros - Exclusão de incidência objetiva do 
Imposto do Selo sobre as Transmissões Gratuitas de Bens 

28/06/2021 CIS 1 
Tributação de valores distribuídos em resultado da liquidação 
de uma estrutura fiduciária 

28/06/2021 CIS 7 
Acordo de gestão centralizada de tesouraria (Cash Pooling) - 
Isenção da alínea h) do n.º 1 do artigo 7.º do CIS 

28/06/2021 TGIS 
Verba 
17.3.4 

Incidência de Imposto do selo sobre as comissões de 
comercialização cobradas aos Fundos. Conformidade com a 
Diretiva n.º 2008/7/CE, de 12 de fevereiro de 2008, relativa 
aos impostos indiretos que incidem sobre as reuniões de 
capitais 

 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma 
 

Artigo 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

22/06/2021 CIVA 9 20778 
Isenção – Prestação de serviços por um profissional 
de saúde na linha de apoio clínico no SNS24 (Sistema 
Nacional de Saúde) 

22/06/2021 CIVA 18 20268 Taxas – Venda de pneus para tratores agrícolas 

22/06/2021 CIVA 4  
Faturação – Arrendamento de bens imóveis – 
Programa informático 
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Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

 CONTRIBUIÇÃO SOBRE O SETOR BANCÁRIO 

26/06/2021 CSB 4 Conceito de "passivo" 

 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021 CIVA 70  
Enquadramento – Regime Especial de Tributação dos 
Combustíveis Líquidos –“AdBlue” 

22/06/2021 CIVA 18  
Taxas – Passeios turísticos fluviais e atividades 
conexas 

Disponibilizada 
em: 

Diploma 
 

Artigo 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

REGIME DO IVA NAS TRANSAÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS 

22/06/2021 RITI 7 19763 
Transmissão intracomunitária de bens – Mercadorias 
enviadas do território nacional para um armazém / 
operador logístico em França 
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Acórdãos TJUE   

 

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C‑931/19 
3 junho 
2021 

Titanium IVA 

Diretiva 2006/112/CE, conforme alterada pela Diretiva 
2008/8/CE – Artigos 44.º, 45.º e 47.º – Prestação de serviços – 
Lugar de conexão fiscal – Conceito de “estabelecimento estável” – 
Arrendamento de um imóvel situado num Estado Membro – 
Proprietário de um bem imóvel com sede na ilha de Jersey 

C‑182/20 
3 junho 
2021 

Administraţia 
Judeţeană a 
Finanţelor 

Publice Suceava 
e o. 

IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Direito a dedução — Regularização das 
deduções — Processo de insolvência — Legislação nacional que 
prevê a recusa automática da dedução do IVA relativo a operações 
tributáveis anteriores à abertura desse processo» 

C-279/19 
10 junho 

2021 

Commissioners 
for Her 

Majesty's 
Revenue and 

Customs (Agent 
innocent) 

Impostos 
Especiais 
sobre o 

Consumo 

Diretiva 2008/118/CE – Artigo 33.°, n.° 3 – Produtos 
“introduzidos no consumo” num Estado Membro e detidos para 
fins comerciais noutro Estado Membro – Devedor do imposto 
especial de consumo que se tornou exigível em relação a esses 
produtos – Pessoa que detém os produtos destinados a ser 
entregues noutro Estado Membro – Transportador dos produtos 

C‑58/20 e 
C‑59/20 

17 junho 
2021 

K. e DBKAG IVA 
Diretiva 2006/112/CE – Artigo 135.°, n.° 1 – Isenções – Gestão 
de fundos comuns de investimento – Externalização – Prestações 
fornecidas por um terceiro. 

 


