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Agosto 2021
NOVIDADES (FISCAIS)

Programa Apoiar

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

Foi publicado, no Diário da República n.º

/dre/169132317/details/maximized

148/2021, Série I de 2021-08-02, a Portaria n.º
168-B/2021 que altera o Regulamento do
Programa Apoiar.

Sistemas de incentivo Competir+ e SIDER Diferimento

https://dre.pt/application/file/a/168917300

Foi publicada, no Diário da República

n.º

156/2021, Série I de 2021-08-12, o Decreto
Legislativo Regional n.º 28/2021/A, que determina

CIRE – Insolvência do Locador
Foi publicada, no Diário da República

o diferimento da obrigação da devolução de
n.º

prestações vincendas e vencidas relativas a

151/2021, Série I de 2021-08-05, o Acórdão do

incentivo reembolsável concedido no âmbito dos

Supremo Tribunal de Justiça n.º 2/2021 tendo

sistemas de incentivo Competir+ e SIDER até 30

como assunto “a venda, em sede de processo de

de junho de 2022.

insolvência,

de

imóvel

hipotecado,

com

arrendamento celebrado subsequentemente à
hipoteca, não faz caducar os direitos do locatário
de harmonia com o preceituado no artigo 109.º, n.º
3, do CIRE, conjugado com o artigo 1057.º do
Código Civil, sendo inaplicável o disposto no n.º 2
do artigo 824.º do Código Civil”.

Transposição da Diretiva (UE) 2019/1153 –
Utilização de informações financeiras
Foi publicada, no Diário da República

n.º

157/2021, Série I de 2021-08-13, a Lei n.º
54/2021, que transpõe a Diretiva (UE) 2019/1153
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de
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junho de 2019, que estabelece normas destinadas

56/2021, que introduz mecanismos de controlo da

a facilitar a utilização de informações financeiras e

distribuição eletrónica dos processos da jurisdição

de outro tipo para efeitos de prevenção, deteção,

administrativa e fiscal, alterando o Código de

investigação

Processo nos Tribunais Administrativos e o Código

ou

repressão

de

determinadas

infrações penais, e altera o Regime Geral das
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.

de Procedimento e de Processo Tributário.
https://dre.pt/application/file/a/169622134

https://dre.pt/application/file/a/169491569

CIRE – Contrato de Compra e Venda
Apoio extraordinário à retoma progressiva da
atividade

Foi publicada, no Diário da República

n.º

158/2021, Série I de 2021-08-16, o Acórdão do

Foi publicada, no Diário da República

n.º

Supremo Tribunal de Justiça n.º 3/2021 tendo

157/2021, Série I de 2021-08-13, o Decreto-Lei

como assunto:

n.º

insolvência do promitente vendedor optar pela

71-A/2021,

que

prorroga

o

apoio

extraordinário à retoma progressiva da atividade.

quando o administrador

da

recusa do cumprimento de contrato-promessa de
compra e venda, o promitente comprador tem

https://dre.pt/application/file/a/169538278

direito a ser ressarcido pelo valor correspondente
à prestação

efetuada, nos termos dos artigos

COVID-19 – Teletrabalho incompatível com o

106.º, n.º 2, 104.º, n.º 5, e 102.º, nº 3, do Código

atendimento ao público

da Insolvência e da Recuperação de Empresas,

Foi publicada, no Diário da República

n.º

157/2021, Série II de 2021-08-13, o Despacho n.º
8053-A/2021, que clarifica que a prestação de

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de
março.
https://dre.pt/application/file/a/169622138

trabalho no âmbito dos serviços de atendimento ao
público não é compatível com o teletrabalho.

Planos de flexibilização do IVA de maio e DMR
e Guias Multi-imposto de junho

https://dre.pt/application/file/a/169474674

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho

Mecanismos de controlo da distribuição
eletrónica
Foi publicada, no Diário da República

n.º

158/2021, Série I de 2021-08-16, a Lei n.º

n.º 281/2021-XXII, do SEAAF, de 17/08, no que
respeita aos planos de flexibilização do IVA de
Maio e de DMR e Guias Multi-imposto de junho,
sem quaisquer acréscimos ou penalidades, a
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segunda

prestação,

possa

ser

paga

até

15/09/2021, e a data limite de pagamento das
restantes prestações permaneça inalterada.

Segurança Social – Prorrogação do prazo no
do pagamento de contribuições
Foi publicado, no Diário da República n.º
162/2021, Série II de 2021-08-20, o Despacho n.º

COVID-19 – Recomendação da AR ao
Governo

8275/2021 do Gabinete do Secretário de Estado
da Segurança Social que determina a prorroga o
prazo previsto nos Despachos n.º 2732/2021, de

Foi publicada, no Diário da República

n.º

161/2021, Série I de 2021-08-19, a Resolução da
Assembleia da República n.º 248/2021 que

4 de março, e 6641/2021/2021, de 30 de junho.
https://dre.pt/application/file/a/169945564

recomenda ao Governo a criação de uma rede de
contacto e apoio a

microempresários e a

empresários em nome individual para o acesso às

COVID-19 – Situação de contingência

medidas de resposta à pandemia causada pela

Foi publicada, no Diário da República

doença COVID-19.

162/2021, Série I de 2021-08-20, a Resolução do

https://dre.pt/application/conteudo/169832471

n.º

Conselho de Ministros n.º 114-A/2021 que
declara a situação de contingência no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.

IEC - Regras de desnaturação parcial do álcool
Foi publicada, no Diário da República

n.º

161/2021, Série I de 2021-08-19, a Portaria n.º
172/2021 que aprova as regras de desnaturação
parcial do álcool utilizado em fins industriais ou
destinado

a

fins

terapêuticos

e

https://dre.pt/application/conteudo/169994191

sanitários,

Fundo de Capitalização de Empresas –
Retificação
Foi publicada, no Diário da República

n.º

previstas, respetivamente, nos nos 1 e 5 do artigo

165/2021, Série I de 2021-08-25, a Declaração de

68.º do Código dos Impostos Especiais do

Retificação n.º 28/2021 que retifica o Decreto-Lei

Consumo (CIEC).

n.º 63/2021, de 28 de julho, da Economia e

https://dre.pt/application/conteudo/169832473

Transição Digital, que procede à criação o Fundo
de Capitalização de Empresas.
https://dre.pt/application/file/a/170156047
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COVID-19 – Situação de contingência Retificação
Foi publicada, no

Normas internacionais de contabilidade
Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia

n.º

L 305/17, de 2021-08-31, o Regulamento (UE)

167/2021, Série I de 2021-08-27, a Declaração de

2021/1421 da Comissão, de 30 de agosto de

Retificação n.º 28-A/2021 que retifica a Resolução

2021, que altera

do Conselho de Ministros n.º 114-A/2021, de 20

1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho

de agosto, que declara a situação de contingência

no que respeita à Norma Internacional de Relato

no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Financeiro 16.

https://data.dre.pt/application/conteudo/170419

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1421/oj

494

Diário da

República

o Regulamento (CE) n.º
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Instruções Administrativas
Ofício
Circulado nº

Data

Assunto

15 844

28/07

15 845

29/07

Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro
STADA – Importação – Declaração eletrónica – Atualização do
manual

15 847

12/08

Importação de pneus: condicionalismos relativos à rotulagem

15 850

23/08

Taxas de Câmbio para a determinação do valor aduaneiro

35 156

23/07

60 346

06/08

Produtos de tabaco destinados a testes científicos e ensaios (IEC)
Artigo 57.º - A da Lei Geral Tributária (LGT) – Diferimento de
Prazos [n.º 1 e n.º 2]

Informações vinculativas
Disponibilizada
em:

Diploma

Artigo

Assunto

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTOS DAS PESSOAS COLETIVAS

31/08/2021

EBF

46

Isenção do IMI para prédio afeto a arrendamento
– parte de prédio – coisa certa e determinada

6

Disponibilizada
em:

Diploma

Artigo

Assunto

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

31/08/2021

CIMI

13 e
130

Disponibilizada
em:

Diploma

Artigo

A inscrição matricial de prédios urbanos
documentação necessária para o efeito

Assunto

CÓDIGO DO IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS

04/08/2021

CISV

8

Classificação Fiscal de Veículo

e

a

