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Dezembro 2021
NOVIDADES (FISCAIS)

Imposto sobre o Rendimento - Diretiva

Tabelas de retenção na fonte

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia

Foi publicado, em Diário da República n.º 233/2021,

L429, de 2021-12-01, a Diretiva (UE) 2021/2101 do

Série II de 2021-12-02, o Despacho n.º 11943-

Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de

A/2021 que aprova as tabelas de retenção na fonte

novembro de 2021 que altera a Diretiva 2013/34/UE

sobre os rendimentos do trabalho dependente e

no que respeita à divulgação de informações relativas

pensões auferidas por titulares residentes no

ao imposto sobre o rendimento por determinadas

continente para vigorarem durante o ano de 2022.

empresas e sucursais.

https://files.dre.pt/2s/2021/12/233000001/000020001
2.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L2101&from=P
T

IRS - Modelo 10
Foi publicada, em Diário da República n.º 233/2021,
Série I de 2021-12-02, a Portaria n.º 278/2021 que
aprova a Declaração Modelo 10, Rendimentos e
Retenções – Residentes, e respetivas instruções de
preenchimento.
https://files.dre.pt/1s/2021/12/23300/0002700043.pdf

Regime de Teletrabalho
Foi publicada, em Diário da República n.º 235/2021,
Série I de 2021-12-06, a Lei n.º 83/2021 que
modifica o regime de teletrabalho, alterando o Código
do Trabalho e a Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro,
que regulamenta o regime de reparação de acidentes
de trabalho de doenças profissionais.
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/83-2021-175397114
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Taxas - IUC
Foi publicada, em Diário da República n.º 235/2021,
Série I de 2021-12-06, a Lei n.º 84/2021 que altera
as taxas previstas no Código do Imposto Único de

que aprova a atualização do valor da retribuição
mínima mensal garantida e cria uma medida
excecional de compensação.
https://files.dre.pt/1s/2021/12/23601/0000500009.pdf

Circulação e prorroga as medidas de apoio ao
transporte rodoviário previstas no Estatuto dos
Benefícios Fiscais.
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/84-2021-175397115

Regime de registo online de representações
permanentes de sociedades com sede no
estrangeiro
Foi publicado, em Diário da República n.º 237/2021,

Medida Emprego Interior Mais
Foi publicada, em Diário da República n.º 235/2021,
Série I de 2021-12-06, a Portaria n.º 283/2021 que
procede à primeira alteração da Portaria n.º
174/2020, de 17 de julho, que define a medida
Emprego Interior MAIS – Mobilidade Apoiada para

Série I de 2021-12-09, o Decreto-Lei n.º 109-D/2021
que

cria

um

regime

de

registo

online

de

representações permanentes de sociedades com
sede no estrangeiro e altera vários diplomas,
transpondo parcialmente a Diretiva (UE) 2019/1151.
https://files.dre.pt/1s/2021/12/23701/0000600018.pdf

Um Interior Sustentável.
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/283-2021175397119

Regime das empresas de investimento
Foi publicado, em Diário da República n.º 238/2021,

Regime da concorrência

Série I de 2021-12-10, o Decreto-Lei n.º 109-H/2021
que aprova o regime das empresas de investimento e

Foi publicado, em Diário da República n.º 236/2021,

procede à transposição de diversas diretivas ao seu

Série I de 2021-12-07, o Decreto-Lei n.º 108/2021

funcionamento.

que altera o regime da concorrência, o regime das

https://files.dre.pt/1s/2021/12/23802/0000200307.pdf

práticas individuais restritas do comércio e o regime
das cláusulas contratuais gerais.
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/108-2021175506671

IRS – “IVAucher”
Foi publicado, em Diário da República n.º 241/2021,
Série II de 2021-12-12, o Despacho n.º 12150/2021

Retribuição mínima mensal garantida

procede-se à atualização automática do benefício

Foi publicado, em Diário da República n.º 236/2021,

passivos de IVA ou sujeitos passivos da categoria B

Série I de 2021-12-07, o Decreto-Lei n.º 109-B/2021

“IVAucher” para consumidores que sejam sujeitos
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de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares (IRS).
https://files.dre.pt/2s/2021/12/241000000/000260002
6.pdf

https://infoaduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/noticias/Pages/Dir
eitos_propriedade_intelectual1210-2467.aspx

IRS – Modelo 3 e instruções de preenchimento

Valor do indexante dos apoios sociais (IAS)

Foi publicada, em Diário da República n.º 243/2021,

Foi publicada, em Diário da República n.º 239/2021,

aprova os modelos de impressos destinados ao

Série I de 2021-12-13, a Portaria n.º 294/2021 que

cumprimento da obrigação declarativa prevista no n.º

procede à atualização anual do valor do indexante dos

1 do artigo 57.º do Código do IRS e respetivas

apoios sociais (IAS).

instruções de preenchimento.

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/294-2021175780035

https://files.dre.pt/1s/2021/12/24300/0005900187.pdf

Certificação de residência fiscal - Ativação de
convenção para evitar a dupla tributação
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) publicou
uma comunicação na qual explica que “simplificou o
procedimento de certificação da residência fiscal em
formulários de administrações fiscais estrangeiras.”
No comunicado a AT enumera como se pode obter o
certificado de residência fiscal.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal
/convencoes_evitar_dupla_tributacao/Documents/Certifi
cacao_residencia_fiscal.pdf

Série I de 2021-12-17, a Portaria n.º 303/2021 que

CNC – Setor Público-FAQ 45
A Comissão de Normalização Contabilística emite
FAQ

45:

Reconhecimento

dos

inventários

estratégicos e dos bens a transferir/transferidos
gratuitamente ou por um valor simbólico, que
consiste na seguinte questão: “Como reconhecer os
inventários

estratégicos

e

os

bens

a

transferir/transferidos gratuitamente ou por um
valor simbólico?”.
http://www.cnc.min-financas.pt/faqs_publico.html

IVA - Diretiva 2006/112/CE
Direitos de propriedade intelectual
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) publicou
uma notícia que anuncia a entrada em produção do
Portal IPEP – Pedidos de intervenção aduaneira
(PIA/AFA).

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia
L454, de 2021-12-17, a Decisão de Execução (UE)
2021/2251 do Conselho de 13 dezembro de 2021
que altera a Decisão de Execução (UE) 201/593 que
autoriza a República Italiana a introduzir uma medida
especial em derrogação aos artigos 218.º e 232.º da
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Diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema comum do

para vigorarem durante o ano de 2022, para os

imposto sobre o valor acrescentado.

titulares de rendimentos do trabalho dependente e

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.454.01.000
1.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A454%3ATOC

de pensões residente na Região Autónoma dos
Açores.
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/12408-a-2021176169279

Retificação na Declaração Mensal de Imposto de
Selo
Foi publicada, em Diário da República n.º 244/2021,
Série I de 2021-12-20, a Declaração de Retificação
n.º 43/2021 que retifica a Portaria n.º 245/2021, de
10 de novembro, que altera e republica o modelo
oficial da Declaração Mensal de Imposto do Selo e
respetivas instruções de preenchimento.
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/432021-176147939

Criação de medida de apoio
Foi publicada, em Diário da República n.º 246/2021,
Série I de 2021-12-22, a Portaria n.º 314/2021 que
procede à 5. a alteração da Portaria n.º 82-C/2020, de
31 de março, que criou a medida de apoio ao reforço
de emergência de equipamentos sociais e de saúde e
um regime extraordinário de majoração das bolsas
mensais dos “contrato emprego-inserção” (CEI) e
“Contrato emprego-inserção+” (CEI+), bem como um
incentivo

de

emergência

à

substituição

de

CIMI – Valor médio de construção por metro
quadrado

trabalhadores

Foi publicada, em Diário da República n.º 244/2021,

https://files.dre.pt/1s/2021/12/24600/0004100043.pdf

ausentes

ou

temporariamente

impedidos de trabalhar.

Série I de 2021-12-20, a Portaria n.º 310/2021 que
fixa o valor médio de construção por metro
quadrado, para efeitos do artigo 39.º do Código do
Imposto Municipal sobre Imóveis, a vigorar no ano de
2022.
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/310-2021176147940

Tabelas de Retenção na fonte – RA dos Açores
Foi publicado, em Diário da República n.º 244/2021,
Série I de 2021-12-20, o Despacho n.º 12408A/2021 que aprova as tabelas de retenção na fonte,

COVID-19 – Alteração de medidas
Foi publicado, em Diário da República n.º 246/2021,
Série I de 2021-12-22, o Decreto-Lei n.º 119A/2021 que altera as medidas no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/119-a-2021176412619
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Orçamento da RA dos Açores - 2022

Emissões de CO2

Foi publicado, em Diário da República n.º 247/2021,

Foi publicada, em Diário da República n.º 247/2021,

Série I de 2021-12-23, o Decreto Legislativo

Série I de 2021-12-23, a Portaria n.º 315/2021 que

Regional

o

suspende a atualização da taxa do adicionamento

Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o

sobre as emissões de CO2 até 31 de março de 2022.

ano de 2022.

https://files.dre.pt/1s/2021/12/24700/0001200012.pdf

n.º

38/2021/A

que

é

aprovado

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativoregional/38-2021-176412614

COVID-19 – Alteração de medidas – Natal e Ano
Novo
Foi publicada, em Diário da República n.º 247/2021,
Série I de 2021-12-23, a Resolução do Conselho de
Ministros n.º 181-A/2021 que altera as medidas
aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID19.
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselhoministros/181-a-2021-176492317

Programa APOIAR
Foi publicada, em Diário da República n.º 247/2021,
Série I de 2021-12-23, a Portaria n.º 317-B/2021
que procede à alteração do Regulamento do
Programa APOIAR por forma a minorar o impacto
económico que resulta das medidas adotadas e da
imposição de encerramento parcial durante o mês de
janeiro de 2022.
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/317-b-2021176519579

Critério de seleção dos contribuintes – UGC
Foi publicada, em Diário da República n.º 248/2021,
Série I de 2021-12-24, a Portaria n.º 318/2021 que
define os critérios de seleção dos contribuintes cuja
situação tributária deve ser acompanhada pela
Unidade dos Grandes Contribuintes da Autoridade
Tributária e Aduaneira e revoga a Portaria n.º
130/2016, de 10 de maio.
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/318-2021176492359

Franquia aduaneira e IVA – COVID 19
Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia
L464, de 2021-12-28, a Decisão (UE) 2021/2313 da
Comissão de 22 de dezembro de 2021 relativa à
franquia aduaneira e à isenção de IVA sobre a
importação dos bens necessários para combater os
efeitos do surto de COVID-19 em 2022.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.464.01.001
1.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A464%3ATOC

6

Habitação e Reabilitação
Foi publicada, em Diário da República n.º 251/2021,
Série I de 2021-12-29, a Portaria n.º 325/2021 que

Regional n.º 28-A/2021/M que aprova o Orçamento
da Região Autónoma da Madeira para 2022.
https://files.dre.pt/1s/2021/12/25201/0000600146.pdf

procede à segunda alteração à Portaria n.º 91/2020,
de 14 de abril, que define, em execução do disposto

Programa

do n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de

Continente PDR 2020

abril, que estabelece um regime excecional para as
situações de mora no pagamento das rendas
atendendo à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19, os
termos em que é efetuada a demonstração da quebra
de rendimentos para efeitos de aplicação daquele
regime excecional a situações de incapacidade de
pagamento das rendas habitacionais devidas a partir

de

Desenvolvimento

Rural

do

Foi publicada, em Diário da República n.º 252/2021,
Série I de 2021-12-30, a Portaria n.º 328-C/2021
que estabelece o regime de aplicação da operação
3.1.1 e 3.1.2 da ação 3.1, “Jovens agricultores”, do
Programa de Desenvolvimento Rural do Continente
PDR 2020.
https://files.dre.pt/1s/2021/12/25202/0000200018.pdf

de 1 de abril de 2020 e até ao mês subsequente ao
termo de vigência do estado de emergência.

CNC – Setor Público-FAQ 46 e 47

https://files.dre.pt/1s/2021/12/25100/0007400075.pdf

A Comissão de Normalização Contabilística emite
FAQ 46 e 47: Apuramento das liquidações a transitar

Pagamento em prestações
Foi publicado, em Diário da República n.º 252/2021,
Série I de 2021-12-30, o Decreto-Lei n.º 125/2021

(saldo da conta 0145) e Período de transição do
normativo anterior para o SNC-AP, respetivamente.
http://www.cnc.min-financas.pt/faqs_publico.html

que altera o regime de pagamento em prestações de
tributos nas fases pré-executiva e executiva e aprova
regimes excecionais de pagamento em prestações no
ano de 2022.
https://files.dre.pt/1s/2021/12/25200/0003500042.pdf

Orçamento da RA da Madeira para 2022

Contribuições especiais e prorrogação de alguns
regimes
Foi publicada, em Diário da República n.º 253/2021,
Série I de 2021-12-31, a Lei n.º 99/2021 que regula:
a) Aplicação da contribuição sobre o setor
bancário, do adicional de solidariedade sobre

Foi publicado, em Diário da República n.º 252/2021,

o

setor

bancário,

da

contribuição

Série I de 2021-12-30, o Decreto Legislativo

extraordinária sobre a indústria farmacêutica,
da contribuição extraordinária sobre os
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fornecedores da indústria de dispositivos
médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS),
da contribuição extraordinária sobre o setor

Regime transitório de execução orçamental

energético e do adicional em sede de imposto

Foi publicada, em Diário da República n.º 253/2021,

único de circulação, durante o ano de 2022;

Série I de 2021-12-31, a Lei n.º 126-C/2021 que

b) ) Prorrogação, até 31 de dezembro de 2022,

aprova o regime transitório de execução orçamental.

da taxa reduzida do IVA aplicável às

https://files.dre.pt/1s/2021/12/25302/0001800019.pdf

importações,

transmissões

e

aquisições

intracomunitárias de máscaras de proteção
respiratória e de gel desinfetante cutâneo;

Estágios ATIVAR.PT

c) ) Prorrogação, até 31 de dezembro de 2022,

Foi publicada, em Diário da República n.º 253/2021,

da suspensão da atualização automática da

Série I de 2021-12-31, a Portaria n.º 331-A/2021

unidade de conta processual prevista no n.º 2

que procede à segunda alteração da Portaria n.º

do artigo 5.º do Regulamento das Custas

206/2020, de 206/2020, de 27 de agosto, que regula

Processuais, aprovado em anexo ao Decreto-

a medida Estágios ATIVAR.PT.

Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro.

https://files.dre.pt/1s/2021/12/25302/0002000036.pdf

https://files.dre.pt/1s/2021/12/25300/0003300035.pdf

IES – Anexo R
Alterações ao Código dos Valores Mobiliários

Foi publicada, em Diário da República n.º 253/2021,

Foi publicada, em Diário da República n.º 253/2021,

Série I de 2021-12-31, a Portaria n.º 331-C/2021

Série I de 2021-12-31, a Lei n.º 99-A/2021 que

que aprova o modelo de impresso relativo anexo R

altera o Código dos Valores Mobiliários, ao Regime

do modelo declarativo da IES.

Geral dos Organismos de Investimento Coletivo,

https://files.dre.pt/1s/2021/12/25303/0000300006.pdf

Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas,
ao Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, aos
estatutos da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários,

ao

Código

da

Insolvência

e

da

Recuperação de Empresas e a legislação conexa.
https://files.dre.pt/1s/2021/12/25301/0000200128.pdf

IES – Anexo D, E, H
Foi publicada, em Diário da República n.º 253/2021,
Série I de 2021-12-31, a Portaria n.º 331-D/2021
que aprova a folha de rosto e os modelos relativos
aos anexos D, E, H do modelo declarativo da IES/DA,
bem como procede à suspensão da forma como a
informação prestada através da IES e os dados do
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ficheiro SAFT (PT) são disponibilizados às empresas
destinatárias.
https://files.dre.pt/1s/2021/12/25303/0000700018.pdf

Isenção de IVA
Foi publicado, em Diário da República n.º 253/2021,
Série II de 2021-12-31, o Despacho n.º 12870A/2021 que prorroga os efeitos da isenção de IVA

Cálculo das bonificações (TRCB)
Foi publicado, em Diário da República n.º 253/2021,
Série II de 2021-12-31, o Aviso n.º 24132/2021 que
estabelece a taxa de referência para o cálculo das
bonificações (TRCB), a vigorar no 1.º semestre de
2022.
https://files.dre.pt/2s/2021/12/253000000/000090000
9.pdf

aplicável às transmissões de dispositivos médicos
para diagnóstico in vitro e vacinas da COVID-19.
https://files.dre.pt/2s/2021/12/253000001/000020000
2.pdf
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Instruções Administrativas

Ofício
Circulado nº

Data

15871

27/12/2021

35 163

Assunto

Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro para o
período de 1 a 31 de janeiro de 2022.
Valor do “UR” para efeitos da fórmula de cálculo prevista no n.º 3
17/12/2021
do art.º 11.º do CISV para 2022.

Circular nº

Data

Assunto

4/2021

17/12/2021

Retenção na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho Dependente e
Pensões
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Informações vinculativas
Disponibilizada
em:

Diploma

Artigo

Vinc.
N.º

Assunto

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO
Artigo 35.ºA, n.º 1

CIVA

22/12/2012

CIVA

22/12/2021

CIVA

22/12/2021

CIVA

Artigo 16.º,
n.º 6 da al. c)

17558

22/12/2021

CIVA

Artigo 6.º,
n.º 6, al. a)

17561

22/12/2021

CIVA

Artigo 18.º.
n.º 3, al. c)

17804

Taxas – Venda de rolos sem casca para fábricas de
pasta de papel

22/12/2021

CIVA

Artigo 2.º,
n.º 1, al. j)

17822

Liquidação - Autoliquidação na prestação de
serviços de construção civil

17979

Regime Especial de Tributação dos Bens em
Segunda Mão - venda de veículos usados, efetuada
por um sujeito passivo revendedor

19503

Liquidação – Contrato de Subempreitada, valor
faturado mensalmente

19560

Enquadramento– Engenharia - Prestações de
serviços efetuadas a empresas fora do território
nacional

Artigo 21.º,
n.º 2, da al.
a)
Artigo 18.º,
n.º 2, da al.
c)

Artigos 16.º,
n.º 2, al. f) do
CIVA e 4.º
do RETBSM
Artigos 2.º,
n.º 1 da al. j)
e 18.º, n.º 1
da al. c)
Artigos 53.º
e 6.º, n.º 7,
al. a)

17189

Faturas – Localização das operações - Venda com
montagem de pneus a sujeitos passivos de outros
Estados-Membros
Deduções – Aquisições e encargos de viaturas
ligeiras de passageiros, utilizadas na atividade de
empresas de animação turística

22/12/2021

17224

17505

Taxas – Comercialização do produto "Bifrutas
Mediterrâneo Zero"
Liquidação – Quantias pagas em nome e por conta
do adquirente dos bens ou destinatários dos
serviços, registadas em conta de terceiros
Localização das operações – Prestação de serviços
de corte efetuada pela Requerente a sujeito passivo
espanhol

22/12/2021

CIVA

22/12/2021

CIVA

22/12/2021

CIVA

22/12/2021

CIVA

Artigo 2.º,
n.º 1 da al. i)

19577

Taxas – Baterias avariadas para reciclagem

CIVA

Artigos 16.º,
n.º 2, al. f) do
CIVA e 4.º
do RETBSM

21025

Liquidação – Compra e venda de veículos usados,
efetuada por um sujeito passivo revendedor

22/12/2021
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Disponibilizada
em:

Diploma

Artigo

Vinc.
N.º

Assunto

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO

22/12/2021

CIVA

Artigos 9.º,
al. 9) e 18.º,
n.º 1 da al. c)

21916

Enquadramento – Estabelecimento de ensino com
várias atividades extracurriculares

22/12/2021

CIVA

Artigo 18.º,
n.º 1, al. c)

21933

Enquadramento – Peritagens médicas, médicolegais e forenses

22/12/2021

CIVA

Artigo 18.º,
n.º 1, al. c)

21983

Taxas – Consultas efetuadas na área da medicina de
“antienvelhecimento”

22/12/2021

CIVA

Artigo 2.º,
n.º 1 da al. i)

22226

22/12/2021

CIVA

Artigo 9.º. al.
1)

22292

Disponibilizada
em:

Diploma

Artigo

Vinc.
N.º

Enquadramento – Reciclagem de acumuladores /
baterias para obtenção de ligas de chumbo e
chumbo refinado
Isenção – Treino de animais (cães) com objetivo da
sua posterior integração em atividades relacionadas
com a saúde humana

Assunto

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

29/12/2021

CIMI

Artigo 3.º, n.º 3 da
al. a)

20594

Imposto Municipal sobre Imóveis – edifícios e
construções diretamente a fetos à produção de
rendimentos agrícolas, silvícolas e pecuários situados
em prédios rústicos

12

Acórdãos TJUE

Proc:

C-394/20

Data

21/12/2021

Nome

Finanzamt V

Matéria

Assunto
Reenvio prejudicial – Livre circulação de capitais – Artigos 63.° e
65.° TFUE – Regulamentação nacional sobre o imposto sucessório
– Bens imóveis situados no território nacional – Obrigação tributária
limitada – Tratamento diferente dos residentes e dos não residentes
– Direito a um abatimento à matéria coletável – Redução
proporcional em caso de obrigação tributária limitada – Obrigações
relacionadas com as legítimas – Não dedução em caso de obrigação
tributária limitada.

