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CONSU LTORIA ESTR ATÉGICA

CONSU LTORIA DE GESTÃO

ASSESSORIA FISCAL

FOR M AÇÃO

CALENDÁRIO FISCAL 2021
VOLTAR AO ÍNDICE

DIA

10

12

janeiro’21

IMPOSTOS

OBRIGAÇÕES

MODELO / FORMULÁRIO

OBSERVAÇÕES

IRS/ IRC
SEG.
SOCIAL

Declaração de rendimentos
pagos e de retenções,
contribuições sociais e de saúde
e quotizações, referentes a
dezembro de 2020 (trabalho
dependente)

Declaração mensal
de remunerações

-

IVA

Comunicação dos elementos
das faturas referentes
a dezembro de 2020

n/a

Comunicação deverá ser efetuada:
– por transmissão eletrónica em tempo real;
– por transmissão eletrónica de dados, mediante
remessa de ficheiro normalizado estruturado com
base no ficheiro SAF-T (PT), criado pela Portaria n.º
321-A/2007, de 26 de março, na sua redação atual;
– por inserção direta no Portal das Finanças;
– por outra via eletrónica, nos termos a definir
por portaria do Ministro das Finanças.

IVA

Envio da declaração periódica
referente ao mês de novembro
de 2020, e anexos, para os
contribuintes no regime mensal

Declaração Periódica

Envio de anexos adicionais, em caso de reembolso.

IRS / IRC
SELO

Pagamento do IRC e IRS retidos
e do Imposto do Selo referentes
a dezembro de 2020

Declaração de retenções
na fonte de IRS/IRC.
Declaração Mensal de
Imposto do Selo (DMIS)

-

SEG.
SOCIAL

Pagamento das contribuições
relativas a dezembro de 2020

n/a

-

IVA

Envio da declaração
recapitulativa mensal referente
a dezembro de 2020

Declaração recapitulativa:
Transmissões
intracomunitárias de bens
e operações assimiladas/
prestações de serviços

Aplicável a:
– sujeitos passivos no regime mensal; e,
– sujeitos passivos no regime trimestral quando o
total das transmissões intracomunitárias de bens
a incluir na Declaração Recapitulativa tenha no
trimestre em curso ou em qualquer um dos quatro
trimestres anteriores, excedido 50.000 €.

IVA

Envio da declaração
recapitulativa trimestral referente
ao 4.º trimestre de 2020

Declaração recapitulativa:
Transmissões
intracomunitárias de bens
e operações assimiladas/
prestações de serviços

Aplicável a sujeitos passivos no regime trimestral,
quando o total das transmissões intracomunitárias
de bens a incluir na Declaração Recapitulativa não
exceda 50.000 € no trimestre em curso ou em
qualquer um dos quatro trimestres anteriores.

IVA

Envio da declaração do 1º
trimestre referente a prestações
de serviços de telecomunicações,
radiodifusão ou televisão e
serviços prestados por via
eletrónica a não sujeitos passivos
estabelecidos noutro EstadoMembro (Mini balcão Único)

Declaração Periódica (Mini
balcão Único)

-

IRS / IRC

Comunicação de rendimentos
pagos, de retenções e deduções
efetuadas, referentes ao ano de
2020

Modelo não oficial

-

IVA

Pagamento do IVA referente
ao mês de novembro de 2020

Declaração Periódica

-

IRS / IRC

Declaração de rendimentos
pagos ou colocados à disposição
de sujeitos passivos não
residentes, em novembro
de 2020

Modelo 30

-

20

25
31
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DIA

10

12

20

IMPOSTOS

OBRIGAÇÕES

MODELO / FORMULÁRIO

OBSERVAÇÕES

IRS / IRC
SEG.
SOCIAL

Declaração de rendimentos
pagos e de retenções,
contribuições sociais e de
saúde e quotizações, referentes
a janeiro de 2021 (trabalho
dependente)

Declaração mensal
de remunerações

-

IVA

Comunicação dos elementos
das faturas referentes a janeiro
de 2021

n/a

Comunicação deverá ser efetuada:
– por transmissão eletrónica em tempo real;
– por transmissão eletrónica de dados, mediante
remessa de ficheiro normalizado estruturado com
base no ficheiro SAF-T (PT), criado pela Portaria n.º
321-A/2007, de 26 de março, na sua redação atual;
– por inserção direta no Portal das Finanças;
– por outra via eletrónica, nos termos a definir
por portaria do Ministro das Finanças.

IVA

Envio da declaração periódica
referente ao 4.º trimestre
de 2020, e anexos, para os
contribuintes no regime trimestral

Declaração Periódica

Envio eletrónico de informação adicional, em caso
de reembolso.

IVA

Envio da declaração periódica
referente ao mês de dezembro
de 2020, e anexos, para os
contribuintes no regime mensal

Declaração Periódica

Envio de anexos adicionais, em caso de reembolso.

IRS / IRC
Selo

Pagamento do IRC e IRS retidos
e do Imposto do Selo referentes
a janeiro de 2021

Declaração de retenções
na fonte de IRS/IRC
Declaração Mensal de
Imposto do Selo (DMIS)

-

SEG.
SOCIAL

Pagamento das contribuições
relativas a janeiro de 2021

n/a

-

IVA

Envio da declaração
recapitulativa mensal referente
ao mês de janeiro de 2021

Declaração recapitulativa:
Transmissões
intracomunitárias de bens
e operações assimiladas/
prestações de serviços

Aplicável a:
– sujeitos passivos no regime mensal; e,
– sujeitos passivos no regime trimestral quando o
total das transmissões intracomunitárias de bens
a incluir na Declaração Recapitulativa tenha, no
trimestre em curso ou em qualquer um dos quatro
trimestres anteriores, excedido 50.000 €.

IRS / IRC

Declaração de rendimentos
pagos, de retenções, deduções,
contribuições sociais e de saúde
e quotizações, referentes a 2020
(exceto trabalho dependente)

Modelo 10

-

IVA

Pagamento do IVA referente
ao mês de dezembro de 2020

Declaração Periódica

-

IVA

Pagamento do IVA referente
ao 4º trimestre de 2020

Declaração Periódica

-

IRS / IRC

Declaração de rendimentos
pagos ou colocados à disposição
de sujeitos passivos não
residentes, referente a dezembro
de 2020

Modelo 30

-

IRC / IVA

Comunicação de inventários

n/a

-

IRS / IRC

Comunicação de rendimentos
pagos e retenções efetuadas
a taxas liberatórias, referentes
a 2020

Modelo 39

-

25

28

fevereiro’21
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CALENDÁRIO FISCAL 2021
VOLTAR AO ÍNDICE

DIA

12

15

IMPOSTOS

março’21

OBRIGAÇÕES

MODELO / FORMULÁRIO

OBSERVAÇÕES

IVA

Comunicação dos elementos
das faturas referentes a fevereiro
de 2021

n/a

Comunicação deverá ser efetuada:
– por transmissão eletrónica em tempo real;
– por transmissão eletrónica de dados, mediante
remessa de ficheiro normalizado estruturado com
base no ficheiro SAF-T (PT), criado pela Portaria n.º
321-A/2007, de 26 de março, na sua redação atual;
– por inserção direta no Portal das Finanças;
– por outra via eletrónica, nos termos a definir
por portaria do Ministro das Finanças.

IRS / IRC
SEG.
SOCIAL

Declaração de rendimentos
pagos e de retenções,
contribuições sociais e de
saúde e quotizações, referentes
a fevereiro de 2021 (trabalho
dependente)

Declaração mensal de
remunerações

-

IVA

Envio da declaração periódica
referente ao mês de janeiro
de 2021, e anexos, para os
contribuintes no regime mensal

Declaração Periódica

Envio de anexos adicionais, em caso de reembolso.

IRS / IRC
SELO

Pagamento do IRC e IRS retidos
e do Imposto do Selo referentes
a fevereiro de 2021

Declaração de retenções
na fonte de IRS/IRC
Declaração Mensal de
Imposto do Selo (DMIS)

-

IVA

Envio de declaração
recapitulativa mensal referente
a fevereiro de 2021

Declaração recapitulativa:
Transmissões
intracomunitárias de bens
e operações assimiladas/
prestações de serviços

Aplicável
sujeitos passivos no regime mensal; e,
sujeitos passivos no regime trimestral quando o total
das transmissões intracomunitárias de bens a incluir
na Declaração Recapitulativa tenha no trimestre
em curso ou em qualquer um dos quatro trimestres
anteriores, excedido 50.000 €.

SEG.
SOCIAL

Pagamento das contribuições
relativas a fevereiro de 2021

n/a

-

IVA

Pagamento do IVA referente
ao mês de janeiro de 2021

Declaração Periódica

-

IRS / IRC

Declaração de rendimentos
pagos ou colocados à disposição
de sujeitos passivos não
residentes em janeiro de 2021

Modelo 30

-

Modelo P1

No caso de período de tributação não coincidente
com o ano civil, até ao final do 3º mês e até ao final
do 10º mês do respetivo período de tributação. Não
aplicável ao exercício em que se inicia a atividade e
no seguinte. Os Sujeitos Passivos podem solicitar a
dispensa do seu pagamento no Portal das Finanças
até ao final do 3º mês do período de tributação.

20

25

31
IRC

1º Pagamento especial por conta
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abril’21

DIA

IMPOSTOS

OBRIGAÇÕES

MODELO / FORMULÁRIO

OBSERVAÇÕES

10

IRS / IRC
SEG.
SOCIAL

Declaração de rendimentos
pagos e de retenções,
contribuições sociais e de saúde
e quotizações, referentes a março
de 2021 (trabalho dependente)

Declaração mensal
de remunerações

-

IVA

Comunicação dos elementos
das faturas referentes a março
de 2021

Declaração recapitulativa:
Transmissões
intracomunitárias de bens
e operações assimiladas/
prestações de serviços

Comunicação deverá ser efetuada:
– por transmissão eletrónica em tempo real;
– por transmissão eletrónica de dados, mediante
remessa de ficheiro normalizado estruturado com
base no ficheiro SAF-T (PT), criado pela Portaria n.º
321-A/2007, de 26 de março, na sua redação atual;
– por inserção direta no Portal das Finanças;
– por outra via eletrónica, nos termos a definir
por portaria do Ministro das Finanças.

IVA

Envio da declaração periódica
referente ao mês de fevereiro
de 2021, e anexos, para os
contribuintes no regime mensal

Declaração Periódica

Envio de anexos adicionais, em caso de reembolso.

IRS / IRC
SELO

Pagamento do IRC e IRS retidos
e do Imposto do Selo referentes
a março de 2021

Declaração de retenções
na fonte de IRS/IRC
Declaração Mensal de
Imposto do Selo (DMIS)

-

SEG.
SOCIAL

Pagamento das contribuições
relativas a março de 2021

n/a

-

IVA

Envio de declaração
recapitulativa mensal referente
a março de 2021

Declaração recapitulativa:
Transmissões
intracomunitárias de bens
e operações assimiladas/
prestações de serviços

Aplicável a:
– sujeitos passivos no regime mensal; e,
– sujeitos passivos no regime trimestral quando o
total das transmissões intracomunitárias de bens
a incluir na Declaração Recapitulativa tenha no
trimestre em curso ou em qualquer um dos quatro
trimestres anteriores, excedido 50.000 €.

IVA

Envio de declaração
recapitulativa trimestral referente
ao 1º trimestre de 2021

Declaração recapitulativa:
Transmissões
intracomunitárias de bens
e operações assimiladas/
prestações de serviços

Aplicável a sujeitos passivos no regime trimestral,
quando o total das transmissões intracomunitárias
de bens a incluir na Declaração Recapitulativa não
exceda 50.000 € no trimestre em curso ou em
qualquer um dos quatro trimestres anteriores.

IVA

Envio da declaração do 1º
trimestre referente a prestações
de serviços de telecomunicações,
radiodifusão ou televisão e
serviços prestados por via
eletrónica a não sujeitos passivos
estabelecidos noutro EstadoMembro (Mini balcão Único)

Declaração Periódica
(Mini balcão Único)

-

IVA

Pagamento do IVA referente ao
mês de fevereiro de 2021

Declaração Periódica

-

IRS / IRC

Declaração de rendimentos
pagos ou colocados à disposição
de sujeitos passivos não
residentes em fevereiro de 2021

Modelo 30

-

12

20

25
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maio’21

DIA

IMPOSTOS

OBRIGAÇÕES

MODELO / FORMULÁ

OBSERVAÇÕES

10

IRS /
IRC SEG.
SOCIAL

Declaração de rendimentos
pagos e de retenções,
contribuições sociais e de saúde
e quotizações, referentes a abril
de 2021 (trabalho dependente)

Declaração mensal
de remunerações

-

12

IVA

Comunicação dos elementos das
faturas referentes a abril de 2021

n/a

Comunicação deverá ser efetuada:
– por transmissão eletrónica em tempo real;
– por transmissão eletrónica de dados, mediante
remessa de ficheiro normalizado estruturado com
base no ficheiro SAF-T (PT), criado pela Portaria n.º
321-A/2007, de 26 de março, na sua redação atual;
– por inserção direta no Portal das Finanças;
– por outra via eletrónica, nos termos a definir
por portaria do Ministro das Finanças.

15

MAPA
DE FÉRIAS

Elaboração e afixação, pelo
empregador, do mapa de férias
de 2021

Modelo não official

Afixar nas instalações do empregador entre 15
de maio e 31 de outubro de 2021.

IVA

Envio da declaração periódica
referente ao mês de março
de 2021, e anexos, para os
contribuintes no regime mensal

Declaração Periódica

Envio de anexos adicionais, em caso de reembolso.

SEG.
SOCIAL

Pagamento das contribuições
relativas a abril de 2021

n/a

-

IVA

Envio de declaração
recapitulativa mensal referente
a abril de 2021

Declaração recapitulativa:
Transmissões
intracomunitárias de bens
e operações assimiladas/
prestações de serviços

Aplicável a:
– sujeitos passivos no regime mensal; e,
– sujeitos passivos no regime trimestral quando o
total das transmissões intracomunitárias de bens
a incluir na Declaração Recapitulativa tenha, no
trimestre em curso ou em qualquer um dos quatro
trimestres anteriores, excedido 50.000 €.

IVA

Envio da declaração periódica
referente ao 1.º trimestre de 2021,
e anexos, para os contribuintes
no regime trimestral

Declaração Periódica

Envio eletrónico de informação adicional,
em caso de reembolso.

IRS / IRC
SELO

Pagamento do IRC e IRS retidos
e do Imposto do Selo referentes
a abril de 2021

Declaração de retenções
na fonte de IRS/IRC
Declaração Mensal de
Imposto do Selo (DMIS)

-

IVA

Pagamento do IVA referente
ao mês de março de 2021

Declaração Periódica

-

IVA

Pagamento do IVA referente
ao 1.º trimestre de 2021

Declaração Periódica

-

IRS / IRC

Declaração de rendimentos
pagos ou colocados à disposição
de sujeitos passivos não
residentes em março de 2021

Modelo 30

-

PREÇOS
DE TRANSFERÊNCIA

Comunicação da identificação
da entidade declarante e da
respetiva jurisdição fiscal
referente a 2020
(Country by Country Report)

Modelo 54

Comunicação deve ser efetuada:
– eletronicamente.
– por qualquer entidade, residente ou com
estabelecimento estável em Portugal, que integre
um grupo sujeito à apresentação do Country-byCountry Report).

20

25

31
IMI

Pagamento do Imposto Municipal
sobre Imóveis

Documento de cobrança

Pagamento – O IMI é pago:
– no mês de maio, quando o seu montante seja igual
ou inferior a 100 €;
– nos meses de maio e novembro, quando o seu
montante seja superior a 100 € e igual ou inferior
a 500 €;
– nos meses de maio, agosto e novembro, quando o
seu montante seja superior a 500 €.

IRC

Envio da declaração Modelo 22
relativa a 2020 pagamento do
IRC, da Derrama e da Derrama
Estadual

Modelo 22
Modelo P1

No caso de período de tributação não coincidente
com o ano civil, até ao último dia do 5.º mês seguinte
à data do termo do período de tributação.

CONSU LTORIA ESTR ATÉGICA

CONSU LTORIA DE GESTÃO
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FOR M AÇÃO

CALENDÁRIO FISCAL 2021
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junho’21

DIA

IMPOSTOS

OBRIGAÇÕES

MODELO / FORMULÁRIO

OBSERVAÇÕES

10

IRS / IRC
SEG.
SOCIAL

Declaração de rendimentos
pagos e de retenções,
contribuições sociais e de saúde
e quotizações, referentes a maio
de 2021 (trabalho dependente)

Declaração mensal
de remunerações

-

11

IVA

Envio da declaração periódica
referente ao mês de abril de 2021,
e anexos, para os contribuintes
no regime mensal

Declaração Periódica

Envio de anexos adicionais, em caso de reembolso.

12

IVA

Comunicação dos elementos das
faturas referentes a maio de 2021

n/a

Comunicação deverá ser efetuada:
– por transmissão eletrónica em tempo real;
– por transmissão eletrónica de dados, mediante
remessa de ficheiro normalizado estruturado com
base no ficheiro SAF-T (PT), criado pela Portaria n.º
321-A/2007, de 26 de março, na sua redação atual;
– por inserção direta no Portal das Finanças;
– por outra via eletrónica, nos termos a definir
por portaria do Ministro das Finanças.

15

IVA

Pagamento do IVA referente ao
mês de abril de 2021

Declaração Periódica

-

SEG.
SOCIAL

Pagamento das contribuições
relativas a maio de 2021

n/a

-

IVA

Envio de declaração
recapitulativa mensal referente
a maio de 2021

Declaração recapitulativa:
Transmissões
intracomunitárias de bens
e operações assimiladas/
prestações de serviços

Aplicável a:
– sujeitos passivos no regime mensal; e,
– sujeitos passivos no regime trimestral quando o
total das transmissões intracomunitárias de bens
a incluir na Declaração Recapitulativa tenha, no
trimestre em curso ou em qualquer um dos quatro
trimestres anteriores, excedido 50.000 €.

IRS / IRC
SELO

Pagamento do IRC e IRS retidos
e do Imposto do Selo referentes
a maio de 2021

Declaração de retenções
na fonte de IRS/IRC
Declaração Mensal de
Imposto do Selo (DMIS)

-

IRS / IRC

Declaração de rendimentos
pagos ou colocados à disposição
de sujeitos passivos não
residentes em abril de 2021

Modelo 30

-

PLANOS
DE AÇÕES

Comunicação da criação ou
aplicação em planos de opção/
subscrição/atribuição/outros, de
valores mobiliários em benefício
de colaboradores e/ou Membros
de Órgãos Estatutários, com
referência a 2020

Modelo 19

-

20

30
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DIA

IMPOSTOS

OBRIGAÇÕES

MODELO / FORMULÁRIO

OBSERVAÇÕES

IRS / IRC
SEG.
SOCIAL

Declaração de rendimentos
pagos e de retenções,
contribuições sociais e de saúde
e quotizações, referentes a junho
de 2021 (trabalho dependente)

Declaração mensal
de remunerações

-

IVA

Envio da declaração periódica
referente ao mês de maio de 2021,
e anexos, para os contribuintes no
regime mensal

Declaração Periódica

Envio de anexos adicionais, em caso de reembolso.

10

12

15

julho’21

IVA

Comunicação dos elementos das
faturas referentes a junho de 2021

n/a

Comunicação deverá ser efetuada:
– por transmissão eletrónica em tempo real;
– por transmissão eletrónica de dados, mediante
remessa de ficheiro normalizado estruturado com
base no ficheiro SAF-T (PT), criado pela Portaria n.º
321-A/2007, de 26 de março, na sua redação atual;
– por inserção direta no Portal das Finanças;
– por outra via eletrónica, nos termos a definir
por portaria do Ministro das Finanças.

IVA

Pagamento do IVA referente
ao mês de maio de 2021

Declaração Periódica

-

IES
DECLARAÇÃO
ANUAL

Envio da IES/Declaração Anual
referente a 2020 e anexos
aplicáveis

IES/Declaração Anual
IRC – Anexos A a H
IRS – Anexo I
IVA – Anexos L a P
Selo – Anexo Q
IE – Anexos R, S e T

No caso de período de tributação não coincidente
com o ano civil, até ao 15º dia do 7º mês posterior à
data do termo desse período independentemente
desse dia ser útil ou não útil.

DOSSIER
FISCAL

Constituição/entrega do
processo de documentação
fiscal, referente a 2020

n/a

A entrega do dossier fiscal é obrigatória para
Grandes Contribuintes e por sujeitos passivos
abrangidos pelo Regime Especial de Tributação
dos Grupos de Sociedades.

IRS / IRC
SELO

Pagamento do IRC e IRS retidos
e do Imposto do Selo referentes
a junho de 2021

Declaração de retenções
na fonte de IRS/IRC

-

Declaração Mensal de
Imposto do Selo (DMIS)

SEG.
SOCIAL

Pagamento das contribuições
relativas a junho de 2021

n/a

-

IVA

Envio de declaração
recapitulativa trimestral referente
ao 2.º trimestre de 2021

Declaração recapitulativa:
Transmissões
intracomunitárias de bens
e operações assimiladas/
prestações de serviços

Aplicável a sujeitos passivos no regime trimestral,
quando o total das transmissões intracomunitárias
de bens a incluir na Declaração Recapitulativa não
exceda 50.000 € no trimestre em curso ou em
qualquer um dos quatro trimestres anteriores.

IVA

Envio da declaração do 2º
trimestre referente a prestações
de serviços de telecomunicações,
radiodifusão ou televisão e
serviços prestados por via
eletrónica a não sujeitos passivos
estabelecidos noutro EstadoMembro (Mini balcão Único)

Declaração Periódica (Mini
balcão Único)

-

Envio de declaração
recapitulativa mensal referente
a junho de 2021

Declaração recapitulativa:
Transmissões
intracomunitárias de bens
e operações assimiladas/
prestações de serviços

Aplicável a:
– sujeitos passivos no regime mensal; e,
– sujeitos passivos no regime trimestral quando o
total das transmissões intracomunitárias de bens
a incluir na Declaração Recapitulativa tenha, no
trimestre em curso ou em qualquer um dos quatro
trimestres anteriores, excedido 50.000 €.

20

IVA

CONSU LTORIA ESTR ATÉGICA

CONSU LTORIA DE GESTÃO

ASSESSORIA FISCAL

FOR M AÇÃO

CALENDÁRIO FISCAL 2021
VOLTAR AO ÍNDICE

DIA

julho’21

IMPOSTOS

OBRIGAÇÕES

MODELO / FORMULÁRIO

OBSERVAÇÕES

IRS / IRC

Declaração de rendimentos
pagos ou colocados à disposição
de sujeitos passivos não
residentes em maio de 2021

Modelo 30

-

EMISSÃO
DE VALORES MOBILIÁRIOS

Comunicação pelas entidades
emitentes de valores mobiliários,
com referência a 2020

Modelo 34

Aplicável às entidades emitentes de valores
mobiliários.

IRS / IRC

Comunicação de rendimentos
isentos, dispensados de retenção
ou com redução de taxa, pagos
em 2020

Modelo 31

-

IRC

1º Pagamento adicional por conta

Modelo P1

-

Modelo P1

No caso de período de tributação não coincidente
com o ano civil, no 7º mês, no 9º mês e até ao dia
15 do 12º mês do respectivo período de tributação.
Possibilidade de limitação/dispensa do 3º
pagamento por conta.
Micro, pequenas e medias empresas, bem como
cooperativas, podem ser dispensadas de efetuar o
pagamento por conta, no âmbito das medidas fiscais
extraordinárias adotadas no context da pandemia
da COVID-19.

31

IRC

1º Pagamento por Conta

CONSU LTORIA ESTR ATÉGICA

CONSU LTORIA DE GESTÃO

ASSESSORIA FISCAL

FOR M AÇÃO

CALENDÁRIO FISCAL 2021
VOLTAR AO ÍNDICE

DIA

IMPOSTOS

OBRIGAÇÕES

MODELO / FORMULÁRIO

OBSERVAÇÕES

IRS / IRC
SEG.
SOCIAL

Declaração de rendimentos
pagos e de retenções,
contribuições sociais e de saúde
e quotizações, referentes a julho
de 2021 (trabalho dependente)

Declaração mensal de
remunerações

-

IVA

Envio da declaração periódica
referente ao mês de junho
de 2021, e anexos, para os
contribuintes no regime mensal

Declaração Periódica

Envio de anexos adicionais, em caso de reembolso.

10

12

agosto’21

IVA

Comunicação dos elementos das
faturas referentes a julho de 2021

n/a

Comunicação deverá ser efetuada:
– por transmissão eletrónica em tempo real;
– por transmissão eletrónica de dados, mediante
remessa de ficheiro normalizado estruturado com
base no ficheiro SAF-T (PT), criado pela Portaria n.º
321-A/2007, de 26 de março, na sua redação atual;
– por inserção direta no Portal das Finanças;
– por outra via eletrónica, nos termos a definir
por portaria do Ministro das Finanças.

IVA

Envio da declaração periódica
referente ao 2.º trimestre de 2021,
e anexos, para os contribuintes
no regime trimestral

Declaração Periódica

Envio eletrónico de informação adicional, em caso
de reembolso.

IVA

Pagamento do IVA referent
ao mês de junho de 2021

Declaração Periódica

-

IRS / IRC
SELO

Pagamento do IRC e IRS retidos
e do Imposto do Selo referentes
a julho de 2021

Declaração de retenções
na fonte de IRS/IRC

-

15

Declaração Mensal de
Imposto do Selo (DMIS)

SEG.
SOCIAL

Pagamento das contribuições
relativas a julho de 2021

n/a

-

IVA

Envio de declaração
recapitulativa mensal referente
a julho de 2021

Declaração recapitulativa:
Transmissões
intracomunitárias de bens
e operações assimiladas/
prestações de serviços

Aplicável a:
– sujeitos passivos no regime mensal; e,
– sujeitos passivos no regime trimestral quando o
total das transmissões intracomunitárias de bens
a incluir na Declaração Recapitulativa tenha, no
trimestre em curso ou em qualquer um dos quatro
trimestres anteriores, excedido 50.000 €.

IVA

Pagamento do IVA referente
ao 2.º trimestre de 2021

Declaração periódica

-

IRS / IRC

Declaração de rendimentos
pagos ou colocados à disposição
de sujeitos passivos não
residentes em junho de 2021

Modelo 30

-

Documento de cobrança

Pagamento
O IMI é pago:
– no mês de maio, quando o seu montante seja igual
ou inferior a 100 €;
– nos meses de maio e novembro, quando o seu
montante seja superior a 100 € e igual ou inferior
a 500 €;
– nos meses de maio, agosto e novembro, quando
o seu montante seja superior a 500 €.

20

31
IMI

Pagamento do Imposto Municipal
sobre Imóveis

CONSU LTORIA ESTR ATÉGICA

CONSU LTORIA DE GESTÃO

ASSESSORIA FISCAL

FOR M AÇÃO

CALENDÁRIO FISCAL 2021
VOLTAR AO ÍNDICE

DIA

setembro’21

IMPOSTOS

OBRIGAÇÕES

MODELO / FORMULÁRIO

OBSERVAÇÕES

IRS / IRC
SEG. SOCIAL

Declaração de rendimentos
pagos e de retenções,
contribuições sociais e de
saúde e quotizações, referentes
a agosto de 2021 (trabalho
dependente)

Declaração mensal
de remunerações

-

IVA

Envio da declaração periódica
referente ao mês de julho
de 2021, e anexos, para os
contribuintes no regime mensal

Declaração Periódica

Envio de anexos adicionais, em caso de reembolso.

n/a

Comunicação deverá ser efetuada:
– por transmissão eletrónica em tempo real;
– por transmissão eletrónica de dados, mediante
remessa de ficheiro normalizado estruturado com
base no ficheiro SAF-T (PT), criado pela Portaria n.º
321-A/2007, de 26 de março, na sua redação atual;
– por inserção direta no Portal das Finanças;
– por outra via eletrónica, nos termos a definir
por portaria do Ministro das Finanças.

10

12

IVA

Comunicação dos elementos
das faturas referentes a agosto
de 2021

Organização/entrega da
documentação relativa
à política de preços de
transferência referente a 2020

Modelo não oficial

15

DOCUMENTAÇÃO
DE PREÇOS
DE TRANSFERÊNCIA

Dispensa para sujeitos passivos que, no período
de tributação anterior, tenham atingido um valor
anual de vendas líquidas e outros proveitos inferior
a 3.000.000 €. Entrega obrigatória no caso de
Grandes Contribuintes.

IVA

Pagamento do IVA referente
ao mês de julho de 2021

Declaração Periódica

-

IRS / IRC
SELO

Pagamento do IRC e IRS retidos
e do Imposto do Selo referentes
a agosto de 2021

Declaração de retenções
na fonte de IRS/IRC
Declaração Mensal de
Imposto do Selo (DMIS)

-

SEG. SOCIAL

Pagamento das contribuições
relativas a agosto de 2021

n/a

-

Envio de declaração
recapitulativa mensal referente
a agosto de 2021

Declaração recapitulativa:
Transmissões
intracomunitárias de bens
e operações assimiladas/
prestações de serviços

Aplicável a:
– sujeitos passivos no regime mensal; e,
– sujeitos passivos no regime trimestral quando
o total das transmissões intracomunitárias de bens
a incluir na Declaração Recapitulativa tenha,
no trimestre em curso ou em qualquer um dos
quatro trimestres anteriores, excedido 50.000 €.

20
IVA

CONSU LTORIA ESTR ATÉGICA

CONSU LTORIA DE GESTÃO

ASSESSORIA FISCAL

FOR M AÇÃO

CALENDÁRIO FISCAL 2021
VOLTAR AO ÍNDICE

DIA

setembro’21

IMPOSTOS

OBRIGAÇÕES

MODELO / FORMULÁRIO

OBSERVAÇÕES

IRS / IRC

Declaração de rendimentos
pagos ou colocados à
disposição de sujeitos passivos
não residentes em julho de 2021

Modelo 30

-

Modelo P1

No caso de período de tributação não coincidente
com o ano civil, no 7º mês, no 9º mês e até ao dia
15 do 12º mês do respetivo período de tributação.
Possibilidade de limitação/dispensa do 3º
pagamento por conta.
Micro, pequenas e medias empresas, bem como
cooperativas, podem ser dispensadas de efetuar o
pagamento por conta, no âmbito das medidas fiscais
extraordinárias adotadas no contexto da pandemia
da COVID-19.

Modelo P1

No caso de período de tributação não coincidente
com o ano civil, no 7º mês, no 9º mês e até ao
dia 15 do 12º mês do respetivo período de tributação.
Aplicável a entidades que estejam obrigadas
a efetuar pagamentos por conta e que devessem
Derrama Estadual com referência ao período
de tributação anterior. Possibilidade de limitação/
dispensa do 3º pagamento adicional por conta.

Documento de cobrança

Aplicável a proprietários, usufrutuários ou
superficiários de prédios urbanos localizados em
Portugal, exceto os classificados como «comerciais,
industriais ou para serviços» e «outros».

IRC

2º Pagamento por Conta

30

IRC

2º Pagamento adicional
por conta

AIMI

Pagamento do Adicional
ao Imposto Municipal sobre
Imóveis

CONSU LTORIA ESTR ATÉGICA

CONSU LTORIA DE GESTÃO

ASSESSORIA FISCAL

FOR M AÇÃO

CALENDÁRIO FISCAL 2021
VOLTAR AO ÍNDICE

DIA

IMPOSTOS

OBRIGAÇÕES

MODELO / FORMULÁRIO

OBSERVAÇÕES

IVA

Envio da declaração periódica
referente ao mês de agosto
de 2021, e anexos, para os
contribuintes no regime mensal

Declaração Periódica

Envio de anexos adicionais, em caso de reembolso.

IRS/ IRC
SEG.
SOCIAL

Declaração de rendimentos
pagos e de retenções,
contribuições sociais e de
saúde e quotizações, referentes
a setembro de 2021 (trabalho
dependente)

Declaração mensal de
remunerações

-

10

12

15

outubro’21

IVA

Comunicação dos elementos
das faturas referentes a setembro
de 2021

n/a

Comunicação deverá ser efetuada:
– por transmissão eletrónica em tempo real;
– por transmissão eletrónica de dados, mediante
remessa de ficheiro normalizado estruturado com
base no ficheiro SAF-T (PT), criado pela Portaria n.º
321-A/2007, de 26 de março, na sua redação atual;
– por inserção direta no Portal das Finanças;
– por outra via eletrónica, nos termos a definir
por portaria do Ministro das Finanças.

IVA

Pagamento do IVA referente
ao mês de agosto de 2021

Declaração Periódica

-

IRS/ IRC
SELO

Pagamento do IRC e IRS retidos
e do Imposto do Selo referentes
a setembro de 2021

Declaração de retenções
na fonte de IRS/IRC
Declaração Mensal de
Imposto do Selo (DMIS)

-

SEG .
SOCIAL

Pagamento das contribuições
relativas a setembro de 2021

n/a

-

IVA

Envio da declaração do 3º
trimestre referente a prestações
de serviços de telecomunicações,
radiodifusão ou televisão e
serviços prestados por via
eletrónica a não sujeitos passivos
estabelecidos noutro EstadoMembro (Mini balcão Único)

Declaração Periódica (Mini
balcão Único)

-

IVA

Envio de declaração
recapitulativa mensal referente
a setembro de 2021

Declaração recapitulativa:
Transmissões
intracomunitárias de bens
e operações assimiladas/
prestações de serviços

Aplicável a:
sujeitos passivos no regime mensal; e,
sujeitos passivos no regime trimestral quando o total
das transmissões intracomunitárias de bens a incluir
na Declaração Recapitulativa tenha, no trimestre
em curso ou em qualquer um dos quatro trimestres
anteriores, excedido 50.000 €.
Aplicável a sujeitos passivos no regime trimestral,
quando o total das transmissões intracomunitárias
de bens a incluir na Declaração Recapitulativa
não exceda 50.000 € no trimestre em curso
ou em qualquer um dos quatro trimestres anteriores.

IVA

Envio de declaração
recapitulativa trimestral referente
ao 3.º trimestre de 2021

Declaração recapitulativa:
Transmissões
intracomunitárias de bens
e operações assimiladas/
prestações de serviços

20

CONSU LTORIA ESTR ATÉGICA

CONSU LTORIA DE GESTÃO

ASSESSORIA FISCAL

FOR M AÇÃO

CALENDÁRIO FISCAL 2021
VOLTAR AO ÍNDICE

DIA

outubro’21

IMPOSTOS

OBRIGAÇÕES

MODELO / FORMULÁRIO

OBSERVAÇÕES

IRS/ IRC

Declaração de rendimentos
pagos ou colocados à disposição
de sujeitos passivos não
residentes em agosto de 2021

Modelo 30

-

Modelo P1

No caso de período de tributação não coincidente
com o ano civil, até ao final do 3º mês e até final do
10º mês do respetivo período de tributação. Não
aplicável ao exercício em que se inicia a atividade
e no seguinte.
Micro, pequenas e medias empresas, bem como
cooperativas, podem ser dispensadas de efetuar
o pagamento especial por conta, no âmbito das
medidas fiscais extraordinárias adotadas no context
da pandemia da COVID-19.

31
IRC

2º Pagamento Especial por conta

CONSU LTORIA ESTR ATÉGICA

CONSU LTORIA DE GESTÃO

ASSESSORIA FISCAL

FOR M AÇÃO

CALENDÁRIO FISCAL 2021
VOLTAR AO ÍNDICE

DIA

IMPOSTOS

OBRIGAÇÕES

MODELO / FORMULÁRIO

OBSERVAÇÕES

IRS/ IRC
SEG.
SOCIAL

Declaração de rendimentos
pagos e de retenções,
contribuições sociais e de
saúde e quotizações, referentes
a outubro de 2021 (trabalho
dependente)

Declaração mensal
de remunerações

-

IVA

Envio da declaração periódica
referente ao mês de setembro
de 2021, e anexos, para os
contribuintes no regime mensal

Declaração Periódica

Envio de anexos adicionais, em caso de reembolso.

10

12

IVA

Comunicação dos elementos
das faturas referentes a outubro
de 2021

n/a

Comunicação deverá ser efetuada:
– por transmissão eletrónica em tempo real;
– por transmissão eletrónica de dados, mediante
remessa de ficheiro normalizado estruturado com
base no ficheiro SAF-T (PT), criado pela Portaria n.º
321-A/2007, de 26 de março, na sua redação atual;
– por inserção direta no Portal das Finanças;
– por outra via eletrónica, nos termos a definir por
portaria do Ministro das Finanças.

IVA

Envio da declaração periódica
referente ao 3.º trimestre
de 2020, e anexos, para os
contribuintes no regime trimestral

Declaração Periódica

Envio eletrónico de informação adicional, em caso
de reembolso.

IVA

Pagamento do IVA referente
ao mês de setembro de 2021

Declaração Periódica

-

IRS/ IRC
SELO

Pagamento do IRC e IRS retidos
e do Imposto do Selo referentes
a outubro de 2021

Declaração de retenções
na fonte de IRS/IRC
Declaração Mensal de
Imposto do Selo (DMIS)

-

SEG .
SOCIAL

Pagamento das contribuições
relativas a outubro de 2021

n/a

-

IVA

Envio de declaração
recapitulativa mensal referente
a outubro de 2021

Declaração recapitulativa:
Transmissões
intracomunitárias de bens
e operações assimiladas/
prestações de serviços

Aplicável a:
– sujeitos passivos no regime mensal; e,
– sujeitos passivos no regime trimestral quando o
total das transmissões intracomunitárias de bens
a incluir na Declaração Recapitulativa tenha, no
trimestre em curso ou em qualquer um dos quatro
trimestres anteriores, excedido 50.000 €.

IVA

Envio de declaração
recapitulativa trimestral referente
ao 3.º trimestre de 2021

Declaração periódica

-

IVA

Pagamento do IVA referente
ao 3.º trimestre de 2021 para
sujeitos passivos classificados
como micro, pequena ou média
empresa

Declaração Periódica

É permitido o pagamento em 3 ou 6 prestações
mensais nos termos previsto no Decreto-Lei
n,º 99/2020, de 22 de novembro.

IRS/ IRC

Declaração de rendimentos
pagos ou colocados à disposição
de sujeitos passivos não
residentes em setembro de 2021

Modelo 30

-

Documento de cobrança

Pagamento
O IMI é pago:
– no mês de maio, quando o seu montante seja igual
ou inferior a 100 €;
– nos meses de maio e novembro, quando o seu
montante seja superior a 100 € e igual ou inferior
a 500 €;
– nos meses de maio, agosto e novembro, quando
o seu montante seja superior a 500 €.

15

20

30

31

novembro’21

IMI

Pagamento do Imposto Municipal
sobre Imóveis

CONSU LTORIA ESTR ATÉGICA

CONSU LTORIA DE GESTÃO

ASSESSORIA FISCAL

FOR M AÇÃO

CALENDÁRIO FISCAL 2021
VOLTAR AO ÍNDICE

DIA

IMPOSTOS

OBRIGAÇÕES

MODELO / FORMULÁRIO

OBSERVAÇÕES

IRS / IRC
SEG. SOCIAL

Declaração de rendimentos
pagos e de retenções,
contribuições sociais e de
saúde e quotizações, referentes
a novembro de 2021 (trabalho
dependente)

Declaração mensal de
remunerações

-

IVA

Envio da declaração periódica
referente ao mês de outubro
de 2020, e anexos, para os
contribuintes no regime mensal

Declaração Periódica

Envio de anexos adicionais, em caso de reembolso.

n/a

Comunicação deverá ser efetuada:
– por transmissão eletrónica em tempo real;
– por transmissão eletrónica de dados, mediante
remessa de ficheiro normalizado estruturado
com base no ficheiro SAF-T (PT), criado pela
Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de março,
na sua redação atual;
– por inserção direta no Portal das Finanças;
– por outra via eletrónica, nos termos a definir
por portaria do Ministro das Finanças.

Modelo P1

No caso de período de tributação não coincidente
com o ano civil, no 7º mês, no 9º mês e até ao dia
15 do 12º mês do respetivo período de tributação.
Possibilidade de limitação/dispensa do 3º
pagamento por conta.
Micro, pequenas e medias empresas, bem como
cooperativas, podem ser dispensadas de efetuar
o pagamento por conta, no âmbito das medidas
fiscais extraordinárias adotadas no contexto da
pandemia da COVID-19.

10

12

dezembro’21

Comunicação dos elementos
das faturas referentes
a novembro de 2021

IVA

IRC

3º Pagamento por conta

15

20

IRC

3º Pagamento adicional
por conta

Modelo P1

No caso de período de tributação não coincidente
com o ano civil, no 7º mês, no 9º mês e até ao dia
15 do 12º mês do respetivo período de tributação.
Aplicável a entidades que estejam obrigadas
a efetuar pagamentos por conta e que devessem
Derrama Estadual com referência ao período
de tributação anterior. Possibilidade de limitação/
dispensa do 3º pagamento adicional por conta.

IVA

Pagamento do IVA referente
ao mês de outubro de 2021

Declaração Periódica

-

IRS / IRC
SELO

Pagamento do IRC e IRS retidos
e do Imposto do Selo referentes
a novembro de 2021

Declaração de retenções
na fonte de IRS/IRC
Declaração Mensal de
Imposto do Selo (DMIS)

-

SEG.
SOCIAL

Pagamento das contribuições
relativas a novembro de 2021

n/a

-

IVA

Envio de declaração
recapitulativa mensal referente
a novembro de 2021

Declaração recapitulativa:
Transmissões
intracomunitárias de bens
e operações assimiladas/
prestações de serviços

Aplicável a:
– sujeitos passivos no regime mensal; e,
– sujeitos passivos no regime trimestral quando o
total das transmissões intracomunitárias de bens
a incluir na Declaração Recapitulativa tenha,
no trimestre em curso ou em qualquer um dos
quatro trimestres anteriores, excedido 50.000 €.

PREÇOS
DE TRANSFERÊNCIA

Envio da declaração financeira
e fiscal por país relativa a 2020
(Country by Country Report)

Modelo 55

-

IRS / IRC

Declaração de rendimentos
pagos ou colocados à disposição
de sujeitos passivos não
residentes em outubro de 2021

Modelo 30

-

31

CONSU LTORIA ESTR ATÉGICA

CONSU LTORIA DE GESTÃO

ASSESSORIA FISCAL

FOR M AÇÃO

VOLTAR AO ÍNDICE
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