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Novembro 2021 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

Autenticação eletrónica dos cidadãos “Chave 

Móvel Digital” 

Foi publicado em Diário da República n.º 213/2021, 

Série I de 2021-11-03, o Decreto-Lei n.º 88/2021 

que desenvolve o sistema de autenticação eletrónica 

dos cidadãos “Chave Móvel Digital”. 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/21300/000060001
4.pdf 

 

Isenção de imposto de selo (IS)  

Foi publicada em Diário da República n.º 214/2021, 

Série I de 2021-11-04, a Lei n.º 70/2021 que isenta 

de imposto de selo sobre as operações de 

reestruturação ou refinanciamento do crédito em 

moratória. 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/21400/000020000
2.pdf 

 

 

“Gasóleo profissional” – Alteração de condições 

e procedimentos do regime de reembolso e 

marcação 

Foi publicada em Diário da República n.º 214/2021, 

Série I de 2021-11-04, a Portaria n.º 235-A/2021 

que procede à terceira alteração à Portaria n.º 246-

A/2016, de 8 de setembro, relativamente às 

condições e procedimentos do regime de reembolso 

e marcação, respetivamente, do “gasóleo 

profissional”. 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/21401/000020000
3.pdf 

 

COVID-19 – Processo extraordinário de 

viabilização de empresas 

Foi publicado em Diário da República n.º 216/2021, 

Série I de 2021-11-08, o Decreto-Lei n.º 92/2021 

que prorroga a vigência do regime do processo 

extraordinário de viabilização de empresas. 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/21600/000050000
6.pdf 
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“AUTOvoucher” – Subsídio financeiro atribuído 

aos cidadãos nos seus consumos no setor dos 

combustíveis 

Foi publicado em Diário da República n.º 216/2021, 

Série I de 2021-11-08, o Decreto-Lei n.º 92-A/2021 

que estabelece um subsídio financeiro, de natureza 

transitória e excecional, a atribuir aos cidadãos nos 

seus consumos no setor dos combustíveis. 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/21601/000020000
4.pdf 

 

Modelo 22 – alterações da declaração periódica 

de rendimentos 

Foi publicado em Diário da República n.º 217/2021, 

Série II de 2021-11-09, o Despacho n.º 10911/2021 

que aprova as alterações da declaração periódica de 

rendimentos Modelo 22, respetivos anexos e 

instruções de preenchimento. 

https://files.dre.pt/2s/2021/11/217000000/00033
00221.pdf 

 

Alteração do modelo oficial da Declaração 

Mensal de Impostos do Selo 

Foi publicada em Diário da República n.º 218/2021, 

Série I de 2021-11-10, a Portaria n.º 245/2021 que 

altera e replica o modelo oficial da Declaração 

Mensal de Imposto do Selo e respetivas instruções 

de preenchimento. 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/245-2021-
174126181 

 

“AUTOvoucher” 

Foi publicado em Diário da República n.º 218/2021, 

Série II de 2021-11-10, o Despacho n.º 11020-

A/2021 que determina a data de início e a duração 

da fase de utilização do benefício “AUTOvoucher”, 

criado pelo Decreto-Lei n.º 92-A/2021, de 8 de 

novembro, bem como o montante mínimo de 

consumo elegível e percentagem a suportar desse 

mesmo montante. 

https://files.dre.pt/2s/2021/11/218000002/00002
00003.pdf 

 

Programa APOIAR 

Foi publicada em Diário da República n.º 219/2021, 

Série I de 2021-11-11, a Portaria n.º 248-A/2021 

que altera o Regulamento do Programa APOIAR. 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/21901/000020000
4.pdf 

 

Apoio extraordinário e excecional ao setor dos 

transportes públicos de passageiros 

Foi publicada em Diário da República n.º 220/2021, 

Série I de 2021-11-12, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 153/2021 que cria um apoio 

extraordinário e excecional ao setor dos transportes 

públicos de passageiros com vista à mitigação dos 

efeitos da escalada de preços do combustível. 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/22000/000210002
2.pdf 

 

https://files.dre.pt/2s/2021/11/217000000/0003300221.pdf
https://files.dre.pt/2s/2021/11/217000000/0003300221.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/245-2021-174126181
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/245-2021-174126181
https://files.dre.pt/2s/2021/11/218000002/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/2s/2021/11/218000002/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/21901/0000200004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/21901/0000200004.pdf
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Novo Modelo RC 3048-DGSS, designado Anexo 

SS 

Foi publicada em Diário da República n.º 220/2021, 

Série I de 2021-11-12, a Portaria n.º 249/2021 que 

aprova o novo Modelo RC 3048-DGSS, designado 

Anexo SS, e as respetivas instruções de 

preenchimento. 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/22000/000240002

7.pdf 

 

Cálculo dos prazos, no âmbito do novo incentivo 

à normalização da atividade empresarial 

Foi publicado em Diário da República n.º 220/2021, 

Série II de 2021-11-12, o Despacho n.º 11119/2021 

define a forma de cálculo dos prazos previstos na 

Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio, no âmbito 

do novo incentivo à normalização da atividade 

empresarial. 

https://files.dre.pt/2s/2021/11/220000000/00156

00156.pdf 

 

Letónia - IVA introdução uma medida especial 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

401, de 2021-11-12 a Decisão de Execução (UE) 

2021/1968 do Conselho de 9 de novembro de 2021 

que altera a Decisão de Execução (UE) 2015/2429 

que autoriza a Letónia a introduzir uma medida 

especial em derrogação ao artigo 26.º, n.º 1, alínea a), 

e aos artigos 168.º e 168.º-A da Diretiva 

2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto 

sobre o valor acrescentado. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.401.0

1.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A401%3

ATOC 

 

CIVA – Acórdão do Supremo Tribunal 

Administrativo – Uniformização de 

Jurisprudência 

Foi publicado em Diário da República n.º 224/2021, 

Série I de 2021-11-18, o Acórdão do Supremo 

Tribunal Administrativo n.º 2/2021 que uniformiza a 

Jurisprudência nos seguintes termos “Nos termos do 

disposto no artigo 23.º, n.º 2, do CIVA, conjugado 

com a alínea b) do seu n.º 3, a AT pode obrigar o 

sujeito passivo que efetua operações que conferem 

o direito a dedução e operações que não conferem 

esse direito a estruturar a dedução do imposto 

suportado na aquisição de bens e serviços que sejam 

utilizados na realização de ambos os tipos de 

operações através da afetação real de todos ou parte 

dos bens ou serviços, quando a aplicação do 

processo referido no n.º 1 conduza ou possa conduzir 

a distorções significativas na tributação”. 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/22400/000110003

6.pdf 

 

AUTOvoucher – Alteração 

https://files.dre.pt/2s/2021/11/220000000/0015600156.pdf
https://files.dre.pt/2s/2021/11/220000000/0015600156.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.401.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A401%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.401.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A401%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.401.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A401%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.401.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A401%3ATOC
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22400/0001100036.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22400/0001100036.pdf
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Foi publicado em Diário da República n.º 226/2021, 

Série II de 2021-11-22, o Despacho n.º 11492/2021 

que procede à alteração do Despacho n.º 

10233/2021, de 21 de outubro, em face do 

alargamento do programa “IVAucher”, no sentido de 

se considerarem passíveis de tratamento através da 

mesma plataforma os consumos em postos de 

abastecimento de combustíveis (benefícios 

“IVAucher”), reiterando-se a necessidade de 

assegurar um tratamento adequando em matéria de 

proteção de dados pessoais de todos os consumos 

abrangidos no âmbito da globalidade do programa. 

https://files.dre.pt/2s/2021/11/226000000/00020

00021.pdf 

 

Norma Internacional de Relato Financeiro (IFRS) 

17 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

416, de 2021-11-23, o Regulamento (UE) 

2021/2036 da comissão de 19 de novembro de 2021 

que altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que 

adota determinadas normas internacionais de 

contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 

1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

no que respeita à Norma Internacional de Relato 

Financeiro 17. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2036&fr
om=PT 

 

 

 

COVID-19 – Medidas extraordinárias – RA dos 

Açores 

Foi publicado em Diário da República n.º 228/2021, 

Série I de 2021-11-24, o Decreto Regulamentar 

Regional n.º 30/2021/A que procede à oitava 

alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 

19/2014/A, de 22 de setembro, e sétima alteração 

ao Decreto Regulamentar Regional n.º 21/2014/A, 

de 10 de outubro. 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/22800/001020013

5.pdf 

 

Preços de Transferência – Acordos prévios 

Foi publicada em Diário da República n.º 230/2021, 

Série I de 2021-11-26, a Portaria n.º 267/2021 que 

procede à revisão da regulamentação dos 

procedimentos de celebração de acordos prévios 

sobre os preços de transferência (APPT), ao abrigo do 

artigo 138.º do Código do IRC. 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/23000/000100002

0.pdf 

 

Preços de Transferência –  Revisão da 

regulamentação 

Foi publicada em Diário da República n.º 230/2021, 

Série I de 2021-11-26, a Portaria n.º 268/2021 que 

procede à revisão da regulamentação nas operações 

efetuadas entre um sujeito passivo do IRS ou do IRC 

https://files.dre.pt/2s/2021/11/226000000/0002000021.pdf
https://files.dre.pt/2s/2021/11/226000000/0002000021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2036&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2036&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2036&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2036&from=PT
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22800/0010200135.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22800/0010200135.pdf
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e qualquer outra entidade, ao abrigo do artigo 63.º 

do Código do IRC. 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/23000/000210004

3.pdf 

 

COVID_19 – Alterações das medidas 

Foi publicada em Diário da República n.º 230-

A/2021, Série I de 2021-11-27, o Decreto-Lei n.º 

104/2021 que altera as medidas no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19. 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/230a00/00002000

21.pdf 

 

COVID_19 – Situação de calamidade 

Foi publicada em Diário da República n.º 230-

A/2021, Série I de 2021-11-27, a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 157/2021 que declara a 

situação de calamidade no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19. 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/230a00/00022000

37.pdf 

 

Modelo 25 – Donativos recebidos 

Foi publicada em Diário da República n.º 232/2021, 

Série I de 2021-11-30, a Portaria n.º 275/2021 que 

aprova as instruções de preenchimento da 

Declaração Modelo 25, Donativos Recebidos. 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/275-2021-

175129346 

 

IRS - Nova Declaração Modelo 37 

Foi publicada em Diário da República n.º 232/2021, 

Série I de 2021-11-30, a Portaria n.º 276/2021 que 

aprova a nova Declaração Modelo 37 e as respetivas 

instruções de preenchimento. 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/276-2021-

175129347 
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Instruções Administrativas 

 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15867 15/11/2021 
Disponibilização na net de nova versão consolidada do ato  
Delegado do CAU (AD-CAU) 

15868 23/11/2021 Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro 

30242 03/11/2021 IVA - Lista das moedas de ouro 

30243 11/11/2021 

IVA - Prazo para entrega da declaração periódica e pagamento do 
respetivo imposto; 
Código Único de Documento (ATCUD) e comunicação de séries; 
Faturas em PDF. 

 

Informações vinculativas 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

REGIME DA CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA SOBRE O SETOR ENERGÉTICO 

16/11/2021 CESE 3.º 22017 

Implicações fiscais, em sede de Contribuição 
Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE), da adoção 
da Norma Internacional de Relato Financeiro (IFRS) 16 - 
Locações. 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

BENEFÍCIOS FISCAIS 

09/11/2021 EBF 

60.º, n.º 1, al. 
a) e n.º 3, al. 
c), subalínea 

i) 

22021 Cisão de empresas; isenção de IMT; pressuposto objetivo 

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 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

BENEFÍCIOS FISCAIS 

09/11/2021 EBF 

60.º, n.º 1, al. 
b) e n.º 3, al. 
c), subalínea 

i) 

22022 Cisão de empresas; isenção de IS; pressuposto objetivo 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

09/11/2021 CIMI 
2.º e alínea d) 

do n.º 1 do 
artigo 13.º 

21980 

Imposto Municipal sobre Imóveis – inscrição matricial de 
edificações e construções efetuadas sobre terrenos do 
domínio público do Estado, em áreas de jurisdição 
portuária, por concessionários de serviço público ou de 
uso privativo 

09/11/2021 CIMI 
2.º, 6.º, 10.º e 

13.º CIMI 
20849 

Inscrição matricial de benfeitorias edificadas num terreno 
para construção 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS e CÓDIGO DO IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO  

09/11/2021 
CIMI e 
CIVA 

8.º do CIMI e 
1.º, 2.º, 4.º, 9.º 
e 32.º do CIVA 

17737 

Enquadramento da sujeição passiva do IMI de sucursal; 
Renúncia, pela locadora (sucursal), à isenção do IVA; 
Dedução, pela locadora (sucursal), do IVA atinente 
construção do prédio locado 
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Disponibilizada 
em: 

Diploma 
 

Artigo 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

IMPOSTO DO SELO 

12/11/2021 IS e TGIS 
Verbas 17.3.4 
e 22.2 da TGIS 

19685 

Incidência a Imposto do Selo das comissões de gestão 
cobradas pela sociedade gestora de fundos de pensões aos 
fundos de pensões por elas geridos. 
Incidência a Imposto do Selo das comissões de mediação 
cobradas por um Banco, atuando na qualidade de mediador 
de seguros, à sociedade gestora de fundos de pensões, ora 
Seguradora, pela distribuição das unidades de participação 
dos fundos de pensões por ela geridos. 

11/11/2021 IS e TGIS 

1º, n.º 3 e 13.º, 
n.º 1 e 4 do 

CIS e Verbas 
1.1 e 1.2 da 

TGIS 

19759 Doação do direito de superfície 

11/11/2021 IS e TGIS 
1.º, n.º 1 

CIS/17.1 e 
17.2 TGIS 

20326 Cartão de crédito e pagamento diferido 

11/11/2021 IS e TGIS 
1.º do CIS; 

Verba 1.2 da 
TGIS 

21804 

Enquadramento fiscal, em sede de Imposto do Selo, da 
celebração de um contrato de compra e venda em que o 
pagamento do preço irá efetuar-se em dois momentos 
distintos: uma parcela com a celebração do contrato de 
compra e venda e, o remanescente, em prestações mensais, 
iguais e sucessivas, ao longo de 10 anos, sendo que, caso o 
vendedor venha a falecer no decurso do pagamento do 
remanescente do preço, o comprador ficará desobrigado do 
pagamento das restantes prestações. 

12/11/2021 IS e TGIS 
Verba 17.1 da 

TGIS 
22086 Cessão de Créditos 

Disponibilizada 
em: 

Diploma 
 

Artigo 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS, CÓDIGO DO IMPOSTO DO SELO, CÓDIGO DO ISV 

12/11/2021 

EBF, IS, TGIS, CISV, 
conjugado com o 
sistema de caução 
global instituído 

pelo DL n.º 289/88, 
de 24 de agosto 

Alínea b) do n.º 
1 do artigo 60.º 
do EBF, Verba 

10 da TGIS 

21346 

Operação de fusão por incorporação - Inaplicação 
da alínea b) do n.º 1 do artigo 60.º do EBF às de 
garantias bancárias emitidas no âmbito do n.º 1 do 
artigo 27.º do Código do CISV, conjugado com o 
sistema de caução global instituído pelo Decreto-Lei 
n.º 289/88, de 24 de agosto. Aumento do valor da 
garantia. Sujeição desse aumento a imposto do selo. 
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Disponibilizada 
em: 

Diploma 
 

Artigo 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS  

10/11/2021 CIMT 2.º, n.º 3, al. c) 20894 Procuração irrevogável 

10/11/2021 CIMT 2.º, n.º 5, al. c) 20303 Divisão de coisa comum 
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Acórdãos TJUE   

 

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C‑398/20 11/11/2021 Ferimet IVA 

Reenvio prejudicial – Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 
– Diretiva 2006/112/CE – Artigo 90.° – Redução do valor 
tributável do IVA – Não pagamento total ou parcial do preço em 
virtude da insolvência do devedor – Condições impostas por uma 
regulamentação nacional para a retificação do IVA a jusante – 
Condição segundo a qual o crédito parcial ou totalmente não 
pago não deve ter sido constituído dentro dos seis meses 
anteriores à declaração de insolvência da sociedade devedora – 
Não conformidade 

C-358/20 18/11/2021 
Promexor 

Trade 
IVA 

Reenvio prejudicial — Harmonização das legislações fiscais — 
Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) — 
Diretiva 2006/112/CE — Direito à dedução do IVA — Anulação 
da identificação para efeitos de IVA de um sujeito passivo — 
Recusa do direito a dedução — Condições formais 

C‑334/20 25/11/2021 Amper Metal IVA 

Reenvio prejudicial — Sistema comum do imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) — Diretiva 2006/112/CE — Artigo 2.° — 
Operação sujeita ao IVA — Conceito — Artigo 168.°, alínea a), e 
artigo 176.° — Direito a dedução do IVA pago a montante — 
Recusa — Serviços publicitários qualificados de excessivamente 
onerosos e de inúteis pela Administração Fiscal — Falta de 
volume de negócios gerado em proveito do sujeito passivo 

 


