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Julho 2021 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

COVID-19 – Situação de calamidade - Medidas 

Foi publicada, no 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 

 

Pagamentos por conta de IRC - Limitação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 129/2021, 

Série II de 2021-07-06, o  Despacho n.º 6564/2021, 

de 6 de julho, do Secretário de Estado Adjunto e dos 

Assuntos Fiscais (Despacho SEAAF n.º 205/2021-

XXII, de 30/06) sobre a aplicação da limitação de 

pagamentos por conta. 

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

/dre/166484087/details/1/maximized?dreId=1664

84081 

 

COVID-19 – Medidas de apoio aos 

trabalhadores e às empresas - Prorrogação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 129/2021, 

1º Suplemento, Série I de 2021-07-06, o Decreto-Lei 

n.º 56-A/2021 que prorroga medidas extraordinárias 

de apoio aos trabalhadores e às empresas, no âmbito 

da pandemia da doença COVID-19. 

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

/dre/166579339/details/maximized?serie=I&day=2

021-07-06&date=2021-07-01 

 

Imposto sobre o tabaco  - Estampilha 

Foi publicado, no Diário da República n.º 131/2021, 

Série II de 2021-07-08, o Despacho n.º 6 671/2021 

que determina a cor e o preço unitário da estampilha 

especial para os produtos sujeitos ao imposto sobre 

o tabaco (IT) referente ao ano económico de 2022. 

https://dre.pt/application/file/a/166304138 

 

https://dre.pt/application/file/a/166304077
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166484087/details/1/maximized?dreId=166484081
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166484087/details/1/maximized?dreId=166484081
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166484087/details/1/maximized?dreId=166484081
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166579339/details/maximized?serie=I&day=2021-07-06&date=2021-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166579339/details/maximized?serie=I&day=2021-07-06&date=2021-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166579339/details/maximized?serie=I&day=2021-07-06&date=2021-07-01
https://dre.pt/application/file/a/166304138
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IRS, IRC e IVA – Pagamento em prestações 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o  Despacho 

SEAAF n.º 215/2021-XXII, de 02/07 que divulga os 

termos e condições operacionais do pagamento em 

prestações de IRS, de IRC e de IVA. 

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

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/des

pacho_215_2021_XXII.pdf 

 

IPSS - Orçamentos e Contas  

Foi publicada,  no Diário da República n.º 132/2021, 

Série I de 2021-07-09, a Portaria n.º 144/2021 que 

prorroga, até 31 de outubro de 2021, o prazo para 

apresentação das contas relativas ao ano de 2020 

aos serviços do Instituto da Segurança Social, I. P.  

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

/dre/166658251/details/maximized?serie=I&day=2

021-07-09&date=2021-07-01 

 

Lei-quadro do estatuto de utilidade pública - 

Retificação 

Foi publicada, no Diário da República n.º 132/2021, 

Série I de 2021-07-09, a Declaração de Retificação 

n.º 22/2021 que retifica a Lei n.º 36/2021, de 14 de 

junho - «Aprova a lei-quadro do estatuto de utilidade 

pública». 

https://dre.pt/application/file/a/166667863 

 

COVID-19 – Situação de calamidade - Medidas 

Foi publicada, Diário da República n.º 132/2021, 

Série I de 2021-07-09, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 91-A/2021 que altera as medidas 

aplicáveis a determinados municípios no âmbito da 

situação de calamidade. 

https://dre.pt/application/file/a/166968170 

 

IVA - Pagamento 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

SEAAF n.º 232/2021-XXII, de 08/07 que estabelece 

que o pagamento do IVA, do mês de junho no regime 

mensal e do segundo trimestre, possa ser feito até 

dia 6 de setembro. 

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

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAAF_232_2021_XXII.pdf 

 

Imposto sobre o tabaco - Isenção 

Foi publicado, no Diário da República n.º 134/2021, 

Série II de 2021-07-13, o Despacho n.º 6 854/2021 

fixa o preço unitário das estampilhas para os cigarros 

e o tabaco de enrolar que beneficiam de isenção de 

imposto sobre o tabaco. 

https://dre.pt/application/file/a/166989190 

 

 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/despacho_215_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/despacho_215_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/despacho_215_2021_XXII.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166658251/details/maximized?serie=I&day=2021-07-09&date=2021-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166658251/details/maximized?serie=I&day=2021-07-09&date=2021-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166658251/details/maximized?serie=I&day=2021-07-09&date=2021-07-01
https://dre.pt/application/file/a/166667863
https://dre.pt/application/file/a/166968170
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_232_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_232_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_232_2021_XXII.pdf
https://dre.pt/application/file/a/166989190
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Modelo 22 – IES - Prorrogação 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

SEAAF n.º 240/2021-XXII, de 14/07 que procede ao 

reajuste do calendário fiscal de 2021, prorrogando os 

prazos de entrega da declaração modelo 22 e da 

IES/DA. 

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

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAAF_240_2021_XXII.pdf 

 

COVID-19 – IVA - Isenções 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

250, de 15-07-2021, a Diretiva (UE) 2021/1159 do 

Conselho, de 13 de julho de 2021 que altera a 

Diretiva 2006/112/CE no que diz respeito às 

isenções temporárias aplicáveis às importações e a 

certas entregas ou prestações de serviços, em 

resposta à pandemia de COVID-19. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.250.0

1.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A250%3

ATOC 

 

COVID-19 – Situação de calamidade - Medidas 

Foi publicada, no Diário da República n.º 136/2021, 

1º Suplemento, Série I de 2021-07-15, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 92-A/2021 que altera 

as medidas aplicáveis a determinados municípios no 

âmbito da situação de calamidade. 

https://dre.pt/application/file/a/167361414 

 

Taxas de juros moratórios 

Foi publicado, no Diário da República n.º 137/2021, 

Série II de 2021-07-16, o Aviso n.º 13 486/2021 que 

estabelece as taxas supletivas de juros moratórios em 

vigor no 2.º semestre de 2021. 

https://dre.pt/application/file/a/167361429 

 

Imposto do Selo - DMIS - Substituição 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

SEAAF n.º 224/2021-XXII, de 08/07 que estabelece 

a prorrogação do Despacho n.º 42/2021-XXII até ao 

final do ano de 2021 (possibilidade de substituição 

da DMIS submetida com «meros erros» sem qualquer 

penalidade). 

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

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAAF_224_2021_XXII.pdf 

 

COVID-19 – Situação de calamidade – Medidas 

- Retificação 

Foi publicada, no Diário da República n.º 137/2021, 

1º Suplemento, Série I de 2021-07-16, a Declaração 

de Retificação n.º 24-A/2021  que retifica a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2021, 

de 15 de julho, que altera as medidas aplicáveis em 

situação de calamidade, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_240_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_240_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_240_2021_XXII.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.250.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A250%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.250.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A250%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.250.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A250%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.250.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A250%3ATOC
https://dre.pt/application/file/a/167361414
https://dre.pt/application/file/a/167361429
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_224_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_224_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_224_2021_XXII.pdf
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https://dre.pt/application/file/a/167651648 

 

Acordo Portugal-CPLP em matéria fiscal - 

Ratificação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 139/2021, 

Série I de 2021-07-20, o Decreto do Presidente da 

República n.º 59/2021 que ratifica o Acordo entre a 

República Portuguesa e a Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa que revê em matéria fiscal o 

Acordo entre o Governo português e a Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa. 

https://dre.pt/application/file/a/167839820 

 

Acordo Portugal-CPLP em matéria fiscal - 

Aprovação 

Foi publicada, no Diário da República n.º 139/2021, 

Série I de 2021-07-20, a Resolução da Assembleia da 

República n.º 209/2021 que aprova o Acordo entre 

a República Portuguesa e a Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa que revê em matéria fiscal o 

Acordo entre o Governo português e a Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa referente ao 

Estabelecimento da Sede da Comunidade em 

Portugal, assinado em Lisboa, em 3 de julho de 1998. 

https://dre.pt/application/file/a/167839821 

 

Declaração Recapitulativa – Justo impedimento 

Foi publicada, no Diário da República n.º 141/2021, 

Série I de 2021-07-22, a Portaria n.º 157/2021 que 

altera a declaração recapitulativa a que se referem a 

alínea i) do n.º 1 do artigo 29.º do Código do IVA e a 

alínea c) do n.º 1 do artigo 30.º do Regime do IVA nas 

Transações Intracomunitárias, bem como as 

respetivas instruções de preenchimento, prevendo o 

registo, por contabilistas certificados, do facto 

determinante de uma situação de justo impedimento 

de curta duração. 

https://dre.pt/application/file/a/168043708 

 

Regularização de IVA – Pedido de autorização 

prévia – Justo impedimento 

Foi publicada, no Diário da República n.º 141/2021, 

Série I de 2021-07-22, a Portaria n.º 158/2021 que 

altera a declaração do pedido de autorização prévia 

no procedimento de regularização previsto nos 

artigos 78.º-B e 78.º-C do Código do IVA, bem como 

as respetivas instruções de preenchimento, 

prevendo o registo, por contabilistas certificados, do 

facto determinante de uma situação de justo 

impedimento de curta duração. 

https://dre.pt/application/file/a/168043709 

 

Declaração periódica de IVA – Anexo R – Justo 

impedimento 

Foi publicada, no Diário da República n.º 141/2021, 

Série I de 2021-07-22, a Portaria n.º 159/2021 que 

altera a declaração periódica de IVA, anexo R e 

respetivas instruções de preenchimento, prevendo o 

registo, por contabilistas certificados, do facto 

https://dre.pt/application/file/a/167651648
https://dre.pt/application/file/a/167839820
https://dre.pt/application/file/a/167839821
https://dre.pt/application/file/a/168043708
https://dre.pt/application/file/a/168043709
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determinante de uma situação de justo impedimento 

de curta duração, e a declaração de valores no âmbito 

da regra de inversão do sujeito passivo aplicável à 

aquisição de cortiça, madeira, pinhas e pinhões com 

casca. 

https://dre.pt/application/file/a/168043710 

 

COVID-19 – Situação de calamidade – Medidas  

Foi publicada, no Diário da República n.º 141/2021, 

1º Suplemento, Série I de 2021-07-22, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 96-A/2021 que altera 

as medidas aplicáveis a determinados municípios no 

âmbito da situação de calamidade. 

https://dre.pt/application/file/168203886 

 

Contribuição Extraordinária sobre o Sector 

Energético  

Foi publicado, no Diário da República n.º 143/2021, 

Série II de 2021-07-26, o Acórdão (extrato) n.º 

436/2021 do Tribunal Constitucional, o qual não 

julga inconstitucionais as normas ínsitas nos artigos 

2.º, 3.º, 4.º, 11.º e 12.º que modelam o regime jurídico 

da «Contribuição Extraordinária sobre o Sector 

Energético», aprovado pelo artigo 228.º da Lei n.º 83-

C/2013, de 31 de dezembro, e prorrogado pelo 

artigo 6.º da Lei n.º 159-C/2015, de 30 de dezembro.  

https://dre.pt/application/file/a/168291126 

 

 

Paraísos fiscais 

Foi publicada, no Diário da República n.º 144/2021, 

Série I de 2021-07-27, a Resolução da Assembleia da 

República n.º 211/2021 que recomenda ao Governo 

que procure internacionalmente soluções para 

eliminar os paraísos fiscais. 

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

/dre/168398496/details/maximized 

 

IVA – Regime de importação 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia, L 

267 de 2021-07-27, o Regulamento de Execução 

(UE) 2021/1218 da Comissão, de 26 de julho de 

2021 que altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 

79/2012 no que diz respeito à armazenagem e ao 

acesso automatizado às informações sobre as 

importações isentas de IVA ao abrigo do «regime de 

importação». 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.267.0

1.0012.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A267%3

ATOC 

 

IVA – Declarações periódicas e pagamento do 

Imposto – Faturas em PDF 

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

260/2021-XXII, do SEAAF, de 27/07, pelo qual é 

reajustado o calendário fiscal de 2021, referente às 

declarações periódicas de IVA e pagamento do 

https://dre.pt/application/file/a/168043710
https://dre.pt/application/file/168203886
https://dre.pt/application/file/a/168291126
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168398496/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168398496/details/maximized
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.267.01.0012.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A267%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.267.01.0012.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A267%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.267.01.0012.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A267%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.267.01.0012.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A267%3ATOC
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imposto e estabelece que faturas em PDF sejam 

consideradas faturas eletrónicas para todos os 

efeitos previstos na legislação fiscal, até 31 de 

dezembro de 2021. 

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

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAAF_260_2021.pdf 

 

Fundo de Capitalização de Empresas  

Foi publicado, no Diário da República n.º 145/2021, 

Série I de 2021-07-28, o Decreto-Lei n.º 

63/2021 que procede à criação do Fundo de 

Capitalização de Empresas. 

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

/dre/168475292/details/maximized 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e 

Pequenas Empresas  

Foi publicado, no Diário da República n.º 145/2021, 

Série I de 2021-07-28, o Decreto-Lei n.º 

64/2021 que aprova a criação da Linha de Apoio à 

Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas. 

https://dre.pt/application/file/a/168399704 

 

COVID-19 – Situação de calamidade – Medidas  

Foi publicada, no Diário da República n.º 147/2021, 

1º Suplemento, Série I de 2021-07-30, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021 que altera 

as medidas aplicáveis em situação de calamidade, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/application/file/168788563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_260_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_260_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_260_2021.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168475292/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168475292/details/maximized
https://dre.pt/application/file/a/168399704
https://dre.pt/application/file/168788563
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Instruções Administrativas 
 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15 841 07/07 
Exportação de vacinas contra SARS-CoV: Condicionalismos-
OC15823/15835. 

15 842 07/07 REX Trader Portal. 

15 843 08/07 Segurança de produtos: Condicionalismos à importação 

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

20 234 05/07 
Utilização de quotas de depreciação/amortização abaixo das 
mínimas. 

 
 

 
Informações vinculativas 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTOS DAS PESSOAS COLETIVAS 

29/07/2021 CIRC 43 
Amplitude do conceito de despesas com pessoal, para 
efeitos do limite do n.º 2 do artigo 43.º do Código do 
IRC. 

08/07/2021 CIRC 6 
Transparência fiscal: Sociedades de simples 
administração de bens_requisitos 

08/07/2021 CIRC 6 
Transparência fiscal: Sociedades de simples 
administração de bens - Galeria Comercial. 

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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08/07/2021 CIRC 11 Atividades Culturais, Recreativas e Desportivas 

08/07/2021 CIRC 73 
Operação de entrada de ativos com o destaque de um 
ramo de atividade para o fundir com uma sociedade já 
existente. Regime de neutralidade fiscal. 

08/07/2021 CIRC 73 
Operação de cisão simples com o destaque de dois 
ramos de atividade para com eles constituir duas 
novas sociedades. Regime de neutralidade fiscal. 

08/07/2021 CIRC 73 

Cisão-dissolução de uma sociedade em que o 
património transmitido servirá para constituir novas 
sociedades, em que cada um dos sócios da sociedade 
cindida ficará a deter integralmente apenas uma das 
socidades beneficiárias – Elegibilidade da operação 
para efeitos regime de neutralidade fiscal. 

08/07/2021 CIRC 88 

Tributações autónomas dos encargos efetuados ou 
suportados relativos a despesas de representação e a 
ajudas de custo e à compensação pela deslocação em 
viatura própria do trabalhador, ao serviço da entidade 
patronal, não faturados a clientes, por uma entidade 
isenta de IRC ao abrigo do art.º 10.º do Código do IRC 

08/07/2021 CIRC 88 
Encargos com aluguer de viatura ligeira de passageiros 
ressarcidos a coberto de contrato de seguro. 

08/07/2021 CFEI II 16 
CFEI II – Obras em edifícios alheios - Investimento em 

estaleiro de construção. 

07/07/2021 CIRC 4 
Serviços de promoção e angariação, de design da 
imagem, de acompanhamento e monotorização das 
redes sociais e serviços de intermediação – Modelo 30 

07/07/2021 CIRC 10 Determinação do “rendimento global líquido” 

07/07/2021 CIRC 14 Lucros pagos a entidade não residente 

07/07/2021 CIRC 17 

O presente pedido de informação vinculativa versa 
sobre as implicações fiscais da adoção, por uma 
empresa seguradora, da Norma Internacional de Relato 
Financeiro (IFRS) 9 - Instrumentos Financeiros, na 
abordagem de sobreposição. 

07/07/2021 CIRC 31 
Alteração do método de depreciação das quotas 
decrescentes para o método da linha reta 

07/07/2021 CIRC 43 Seguro de saúde a favor de parte dos funcionários 
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07/07/2021 CIRC 43 
Transferência de ativos e responsabilidades para um 
novo fundo 

07/07/2021 CIRC 46 
Mais-valias - Documentos de suporte ao "valor de 
aquisição" e encargos 

07/07/2021 CIRC 050-A 
Direitos de autor sobre programas de computador – 
Obrigatoriedade de registo 

07/07/2021 CIRC 63 
Ganhos associados ao método de equivalência 
patrimonial (MEP) – Obrigação de preparar a 
documentação em matéria de preços de transferência 

07/07/2021 CIRC 69 

Sociedade dominante abrangida pelo Regime Especial 
de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS) sai 
do Grupo, por alienação da sociedade dominada 
detentora das participações sociais das sociedades do 
Grupo. Continuidade da aplicação do regime... 

07/07/2021 CIRC 73 Fusão entre dois fundos de capital de risco (FCR) 

07/07/2021 CIRC 81 Aplicabilidade do n.º 6 do artigo 81.º 

07/07/2021 CIRC 88 
Taxas de Tributação Autónoma- Encargos com 
Viaturas Plug-in 

07/07/2021 CFEI II 4 
Elegibilidade de “ativos fixos tangíveis” adquiridos a 
entidades com as quais se encontre numa situação de 
relações especiais 

07/07/2021 CFEI II 4 
CFEI II / DLRR - Aquisição de imóvel a massa 
insolvente - "Estado de novo" e elegibilidade das obras 
de remodelação 

07/07/2021 CFEI II 5 
CFEI II - Regime que constitui uma "medida de caráter 
geral” e, como tal, não tem a natureza de "Auxílio de 
Estado". Cumulação com apoios financeiros. 

07/07/2021 
Código Fiscal 

do 
Investimento  

22 
RFAI - Investimento em “moldes” enquadráveis na 
definição de “investimento inicial” 

07/07/2021 
Código Fiscal 

do 
Investimento 

29 
DLRR - Elegibilidade de obras de remodelação das 
instalações (novo edifício) 

07/07/2021 
Código Fiscal 

do 
Investimento 

29 
Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos (DLRR) - 
Cálculo e modo de dedução à coleta no regime de 
transparência fiscal 
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07/07/2021 
Código Fiscal 

do 
Investimento 

37 
Alterações ao SIFIDE II (OE2021) - Aplicação da Lei no 
tempo 

07/07/2021 
Código Fiscal 

do 
Investimento 

38 
SIFIDE II – Aditamento do n.º 7 do art.º 38.º do CFI - 
Aplicação da Lei no tempo 

06/07/2021 CIRC 21 Aumento de capital em espécie. 

06/07/2021 CIRC 23 Exigência de assinatura dos mapas de km. 

06/07/2021 CIRC 28 
Produtos devolvidos ao fornecedor que não podem ser 
vendidos a outros clientes. 

06/07/2021 CIRC 43 
Seguro de saúde – Atribuição a todos os 
colaboradores à exceção de um. 

06/07/2021 CIRC 52 
Limitação do direito ao reporte de prejuízos fiscais – 
Alteração de mais de 50% da titularidade de um fundo 
de investimento imobiliário. 

06/07/2021 CFEI II 4 
Despesas de investimento elegíveis e elegibilidade do 
IVA não dedutível. 

06/07/2021 
Código Fiscal 

do 
Investimento 

22 

RFAI – Atividades elegíveis/criação dos postos de 
trabalho em investimento plurianual 
(momento)/critério de repartição do investimento 
pelas atividades elegíveis e não elegíveis/não 
elegibilidade do investimento em refeitório/sujeição 
da DLRR aos limites… 

06/07/2021 
EBF 

 
22 

Enquadramento fiscal de rendimentos obtidos por 
SICAFI. 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

BENEFÍCIOS FISCAIS 

07/07/2021 EBF 62 
Emissão de documento comprovativo do montante dos 
donativos recebidos - alínea a) do n.º 1 do artigo 66.º do EBF 
– Donativos em espécie (Refeições alimentares) 
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07/07/2021 EBF 62 Donativos a entidade não residente 

07/07/2021 EBF 62 
Enquadramento de Hospital EPE, No Regime do Mecenato – 
Despacho do SEAF n.º 137/2020-XXII, de 3 de abril 

07/07/2021 EBF 22 
Distribuição de rendimentos de OIC e reembolso de 
montantes que integravam o capital próprio da sociedade 
antes da conversão em OIC 

06/07/2021 EBF 22 Enquadramento fiscal de rendimentos obtidos por SICAFI. 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma 
 

Artigo 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

29/07/2021 CIVA 20 21615 
Deduções – Quadriciclo não sujeito a matricula e IUC, 
afeto exclusivamente à agricultura 

29/07/2021 CIVA 18 21546 
Taxas – Venda de livros em formato papel e também 
em formatos digital; ebook; áudio-book ou áudio-
livro. 

29/07/2021 CIVA 18 21440 

Taxas – Realização de projeto imobiliário - Demolição 
de edifícios antigos e na construção de um novo 
edifício destinado a uso residencial, com comércio e 
serviços 

29/07/2021 CIVA 9 21479 

Isenção – Prestações de serviços correspondentes ao 
leccionamento de aulas por uma entidade não 
reconhecida / certificada pelo Sistema Nacional de 
Educação 

29/07/2021 CIVA 18 21391 
Taxas – Preparação de terreno para vinicultura e 
serviços relacionados 

29/07/2021 CIVA 21 21288 

Deduções – Aquisição e despesas de conservação e 
reparação de viatura ligeira de mercadorias com 
lotação de 6 lugares, necessária ao exercício da 
atividade 

29/07/2021 CIVA 18 21328 
Taxas – Obras efetuadas numa casa para habitação 
própria e permanente 

29/07/2021 CIVA 9 21163 
Isenções – Locação de bens imóveis / transferência 
onerosa da exploração de estabelecimento comercial 



 
 

 

12 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 

02/07/2021 CIMT 2 Transformação de SA em Sociedade de Investimento Coletivo 

29/07/2021 CIVA 2 20957 
Incidência – Regra de inversão do sujeito passivo 
(delimitação negativa) - Aplicação de vinil em janelas 

29/07/2021 CIVA 18 21071 Taxas – Transmissão do produto "xarope de ácer" 

29/07/2021 CIVA 9 20917 
Isenções / Faturação – Utilização de obras de arte e 
prestações artísticas 

29/07/2021 CIVA 1 20855 
Enquadramento – Rendimentos decorrentes da 
celebração de um contrato de exploração com a 
sociedade de exploração turística 

29/07/2021 CIVA 18 20653 
Taxas / Faturas (Exigibilidade do Imposto)– Outras 
atividades auxiliares dos transportes terrestres 

29/07/2021 CIVA 36 20621 
Taxas – Prestações de serviços relacionadas com a 
atividade de exploração florestal 

29/07/2021 CIVA 18 20468 Taxas – Prestação de serviços de recria de aves 

29/07/2021 CIVA 9 20296 
Isenções – Locação de exploração agrícola e situações 
conexas á sua exploração 

29/07/2021 CIVA 18 20292 
Taxas – Produtos alimentares vegetais alternativos ao 
«queijo» 

29/07/2021 CIVA 18 20189 
Taxas – Transmissão de «máscaras de uso social» 
(retroatividade) 

29/07/2021 CIVA 18 19999 
Taxas – "Assistência técnica" que consista na 
reparação de alfaias e veículos agrícolas 

29/07/2021 
DL n.º 

84/2017  
4  

Restituição de Imposto – Instituições Particulares de 
Solidariedade Social - restituição do montante 
equivalente ao IVA suportado em determinadas 
aquisições de bens e serviços 
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Acórdãos TJUE   

 

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C-521/19 
1 julho 

2021 

Tribunal 
Económico 

Administrativo 
Regional de 

Galícia 

IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Inspeção tributária — Prestações de 
serviços de atividade de agente artístico — Operações sujeitas a 
IVA — Operações não declaradas à Administração Tributária e 
que não deram origem à emissão de uma fatura — Fraude — 
Reconstituição do valor tributável do imposto sobre o 
rendimento — Princípio da neutralidade do IVA — Inclusão do 
IVA no valor tributável reconstituído. 

C‑695/19 
8 julho 

2021 
Rádio Popular IVA 

Isenções — Artigo 135.º, n.º 1, alínea a) — Conceitos de 
“operações de seguro” e de “prestações de serviços relacionadas 
com essas operações efetuadas por corretores e intermediários 
de seguros” — Artigo 174.º, n.º 2 — Direito a dedução — Pro rata 
de dedução — Extensão de garantia de aparelhos 
eletrodomésticos e de outros artigos de informática e 
telecomunicações — Conceito de “operações financeiras. 

C‑241/20 
15 julho 

2021 
Estado belga  

Imposto 
sobre o 

Rendimento 

Livre circulação dos trabalhadores – Livre circulação de capitais 
– Imposto sobre o rendimento – Legislação destinada a evitar a 
dupla tributação – Rendimentos auferidos num Estado‑Membro 
diferente do Estado‑Membro de residência – Métodos de cálculo 
da isenção no Estado‑Membro de residência – Perda parcial de 
determinados benefícios fiscais. 

 


