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A presente newsletter contém a atualidade legislativa publicada em 
novembro de 2020, destacando-se, a seguinte:

Estratégia Nacional

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020 - Aprova a Estra-
tégia Portugal 2030.

Incentivos

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2020 - Estabelece os 
princípios orientadores e a estrutura operacional do período de progra-
mação de fundos europeus da política de coesão relativo a 2021-2027.
• Portaria n.º 271-A/2020 - Aprova o Regulamento do Programa APOIAR.
• Portaria n.º 273-A/2020 - Estabelece medidas excecionais e tem-
porárias no âmbito da pandemia da COVID-19 aplicáveis aos pro-
gramas operacionais no setor das frutas e produtos hortícolas e res-
petiva assistência financeira, regulamentados, a nível nacional, pela 
Portaria n.º 295-A/2018, de 2 de novembro, alterada pela Portaria nº 
306/2019, de 12 de setembro, ou pela Portaria n.º 1325/2008, de 18 
de novembro, alterada pelas Portarias nº 1247/2009, de 13 de outu-
bro, e nº 166/2012, de 22 de maio.
• Portaria n.º 273-B/2020 - Estabelece medidas excecionais e tempo-
rárias no âmbito da pandemia COVID-19, aplicáveis ao ano de 2021, 
do Programa Apícola Nacional (PAN) relativo ao triénio de 2020-2022, 
regulamentado, a nível nacional, pela Portaria n.º 325-A/2019, de 20 
de setembro, alterada pela Portaria n.º 387-A/2019, de 25 de outubro.

COVID 19

• Decreto-Lei n.º 99/2020 - Altera as medidas excecionais e temporá-
rias relativas à pandemia da doença COVID-19.
• Decreto-Lei n.º 98/2020 - Procede à alteração excecional e tempo-
rária das regras de sequencialidade dos apoios à manutenção dos 
postos de trabalho.
• Portaria n.º 266/2020 - Procede à quarta alteração do regulamento 
do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, apro-
vado pela Portaria n.º 105/2017, de 10 de março, na sua versão atual.
• Portaria n.º 268/2020 - Estabelece o regime de aplicação da medida 
excecional e temporária prevista no artigo 39.º-B do Regulamento 
(UE) n.º 1305/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
dezembro, na sua redação atual, no âmbito do Programa de Desen-
volvimento Rural do Continente.

Atividade Económica – Alojamento Local

• Portaria n.º 262/2020 - Estabelece as condições de funcionamento 
e identificação dos estabelecimentos de alojamento local.

Proteção Social

• Decreto-Lei n.º 95/2020 - Procede à adequação da fórmula de cálculo 
do subsídio de desemprego nas situações de redução do prazo de ga-
rantia e determina a suspensão temporária do dever de exclusividade.
• Decreto-Lei n.º 94/2020 - Altera o regime relativo ao complemento 
solidário para idosos (que tem como objetivo combater a pobreza dos 
idosos com rendimentos mais baixos, obedecendo a sua atribuição e 
manutenção a critérios de apuramento dos recursos dos requerentes 
e dos titulares da prestação) eliminando até ao 3.º escalão o impacto 
dos rendimentos dos filhos considerados na avaliação de recursos.

Fiscalidade

• Resolução da Assembleia da República n.º 88/2020 - Aprova a Con-
venção entre a República Portuguesa e a República do Quénia para 
Eliminar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendi-
mento e Prevenir a Fraude e a Evasão Fiscal, assinada em Lisboa, 
em 10 de julho de 2018.

Segue-se a jurisprudência do TJUE (Dedução do IVA suportado quan-
do existe abandono da atividade imobiliária inicialmente projetada / 
Legislação nacional que prevê que as deduções do IVA suportado na 
atividade imobiliária sejam regularizadas por um sujeito passivo dife-
rente daquele que efetuou inicialmente a dedução / Direito à dedu-
ção do IVA suportado por uma sociedade holding mista na aquisição 
de serviços de consultadoria relativos a uma prospeção de mercado 
com vista à eventual aquisição de participações sociais noutras so-
ciedades e desistência dos projetos de aquisição e do IVA suportado 
em comissão bancária pela organização e montagem de um emprés-
timo obrigacionista destinado a dotar as filiais dos meios necessários 
para realizar investimentos que não vêm a ser realizados / Isenção 
de IVA nas prestações de serviços efetuadas por agrupamentos autó-
nomos de pessoas a favor dos seus membros) e a jurisprudência do 
CAAD (relativa a ISV sobre viatura importada), assim como a súmula 
da doutrina administrativa e das informações vinculativas produzidas 
pela AT neste período.

Por fim, juntam-se as agendas fiscais para os meses de dezembro de 
2020 e de janeiro de 2021, constituindo exceção às mesmas o decor-
rente da aplicação das condições especiais criadas para pagamentos 
de impostos no regime prestacional no âmbito do COVID-19.

Editorial

Jurisprudência TJUE
Anexo Processo Descrição

link

Acórdão do Tribunal de 
Justiça (Décima Secção) 
de 19 de novembro de 
2020, Processo C-775/19

Reenvio prejudicial — União Aduaneira — Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — Código Aduaneiro Comunitário
— Artigo 29.o, n.o 1 e n.o 3, alínea a) — Artigo 32.o, n.o 1, alínea c), e n.o 5, alínea b) — Regulamento (CEE)
n.o 2454/93 — Artigo 157.o, n.o 2 — Determinação do valor aduaneiro — Valor transacional das mercadorias 
importadas — Conceito de “condição da venda” — Pagamento em contrapartida da concessão de um direito
de distribuição exclusiva.

link

Acórdão do Tribunal
de Justiça (Oitava Secção) 
de 12 de novembro de 
2020, Processo C-734/19

Reenvio prejudicial — Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) — Diretiva 2006/112/CE
— Dedução do imposto pago a montante — Abandono da atividade inicialmente projetada — Regularização
das deduções do IVA pago a montante — Atividade imobiliária.

link

Acórdão do Tribunal de 
Justiça (Primeira Secção) 
de 12 de novembro de 
2020, Processo C-42/19

Reenvio prejudicial — Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) — Sexta Diretiva 77/388/CEE — Artigo 4.
 — Conceito de “sujeito passivo” — Sociedade holding mista — Artigo 17.° — Direito à dedução do IVA pago
a montante — IVA pago a montante por uma sociedade holding mista sobre serviços de consultadoria relativos 
a uma prospeção de mercado com vista à eventual aquisição de participações sociais noutras sociedades — 
Desistência dos projetos de aquisição — IVA pago a montante sobre uma comissão bancária pela organização 
e montagem de um empréstimo obrigacionista destinado a dotar as filiais dos meios necessários para realizar 
investimentos — Investimentos não realizados.

link

Acórdão do Tribunal de 
Justiça (Segunda Secção) 
de 18 de novembro de 
2020, Processo C-77/19

Reenvio prejudicial – Fiscalidade – Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – Artigo 
132.°, n.° 1, alínea f) – Isenção das prestações de serviços efetuadas por agrupamentos autónomos de pessoas
a favor dos seus membros – Aplicabilidade aos agrupamentos IVA – Artigo 11.° – Agrupamento IVA.

link

Acórdão do Tribunal de 
Justiça (Sétima Secção) 
de 26 de novembro de 
2020, Processo C-787/18

Reenvio prejudicial – Legislação nacional que prevê que as deduções do imposto sobre o valor acrescentado
(IVA) sejam regularizadas por um sujeito passivo diferente daquele que efetuou inicialmente a dedução – Venda 
por uma sociedade a particulares de um imóvel dado de arrendamento pela referida sociedade, bem como
pela anterior sociedade proprietária – Fim da sujeição ao IVA no momento da venda do imóvel a particulares.

Actualidade Legislativa Interna
Anexo Diploma Diário República Descrição

link
Resolução do Conselho 
de Ministros
n.º 92-A/2020 

Diário da República n.º 213/2020,
1º Suplemento, Série I de 2020-11-02, 
páginas 11-(2) a 11-(21)

Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19.

link Decreto-Lei n.º 94/2020 
Diário da República n.º 214/2020, 
Série I de 2020-11-03, páginas
163 - 165

Altera o regime relativo ao complemento solidário para idosos, eliminando 
até ao 3.º escalão o impacto dos rendimentos dos filhos considerados
na avaliação de recursos.

link Decreto-Lei
n.º 94-A/2020

Diário da República n.º 214/2020,
1º Suplemento, Série I de 2020-11-03, 
páginas 168-(2) a 168-(7)

Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia
da doença COVID-19.

link Portaria n.º 259/2020
Diário da República n.º 214/2020, 
Série I de 2020-11-03, páginas
166 - 167

Procede à oitava alteração ao Regulamento Que Estabelece Normas 
Comuns sobre o Fundo Social Europeu, aprovado em anexo à Portaria
n.º 60-A/2015, de 2 de março, na sua atual redação.

link Decreto-Lei n.º 95/2020 Diário da República n.º 215/2020, 
Série I de 2020-11-04, páginas 9 - 10

Procede à adequação da fórmula de cálculo do subsídio de desemprego 
nas situações de redução do prazo de garantia e determina a suspensão 
temporária do dever de exclusividade.

link
Decreto Legislativo 
Regional
n.º 14-A/2020/M 

Diário da República n.º 216/2020,
1º Suplemento, Série I de 2020-11-
05, páginas 18-(2) a 18-(5)

Adapta e regula na Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 62-A/2020,
de 27 de outubro, que estabelece o regime de imposição transitória
da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos.

link
Decreto do Presidente 
da República
n.º 51-U/2020

Diário da República n.º 217/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-11-06

Declara o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 
situação de calamidade pública.

link Portaria n.º 262/2020 Diário da República n.º 217/2020, 
Série I de 2020-11-06, páginas 6 - 11

Estabelece as condições de funcionamento e identificação
dos estabelecimentos de alojamento local.

link
Resolução da 
Assembleia da 
República n.º 83-A/2020 

Diário da República n.º 217/2020,
1º Suplemento, Série I de
2020-11-06, páginas 12-(4) a 12-(5)

Autorização da declaração do estado de emergência.

link Decreto n.º 8/2020 Diário da República n.º 217-A/2020, 
Série I de 2020-11-08, páginas 2 -8

Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado
pelo Presidente da República.

link Lei Orgânica n.º 3/2020 Diário da República n.º 220/2020, 
Série I de 2020-11-11, páginas 2 - 5

Regime excecional e temporário de exercício de direito de voto antecipado 
para os eleitores que estejam em confinamento obrigatório, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19, em atos eleitorais e referendários
a realizar no ano de 2021.

link
Resolução do Conselho 
de Ministros
n.º 96-B/2020 

Diário da República n.º 221/2020,
2º Suplemento, Série I de
2020-11-12, páginas 18-(2) a 18-(9)

Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19.

link Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 97/2020 

Diário da República n.º 222/2020, 
Série I de 2020-11-13, páginas 7 - 11

Estabelece os princípios orientadores e a estrutura operacional do período de 
programação de fundos europeus da política de coesão relativo a 2021-2027.

link Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 98/2020 

Diário da República n.º 222/2020, 
Série I de 2020-11-13, páginas 12 - 61 Aprova a Estratégia Portugal 2030.

link Decreto Regulamentar 
Regional n.º 23/2020/A 

Diário da República n.º 223/2020, 
Série I de 2020-11-16, páginas 30 - 31

Regulamenta na Região Autónoma dos Açores a imposição transitória
da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos aprovada
pela Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro.

link Lei n.º 72/2020 Diário da República n.º 223/2020, 
Série I de 2020-11-16, páginas 3 - 8

Estabelece um regime transitório de simplificação de procedimentos 
administrativos e altera o Código do Procedimento Administrativo.

link Portaria n.º 265-A/2020 
Diário da República n.º 223/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-11-16, 
páginas 40-(2) a 40-(3) 

Segunda alteração à Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril, que estabelece
um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica da doença COVID-19, no âmbito da operação n.º 10.2.1.4, 
“Cadeias curtas e mercados locais”, da ação n.º 10.2, “Implementação
das estratégias”, integrada na medida n.º 10, “LEADER”, da área n.º 4,
“Desenvolvimento local”, do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente.

link Decreto-Lei n.º 98/2020 Diário da República n.º 225/2020, 
Série I de 2020-11-18, páginas 3 - 4

Procede à alteração excecional e temporária das regras de 
sequencialidade dos apoios à manutenção dos postos de trabalho.

link Portaria n.º 266/2020 Diário da República n.º 225/2020, 
Série I de 2020-11-18, páginas 8 - 11

Procede à quarta alteração do regulamento do Sistema de Incentivos
ao Empreendedorismo e ao Emprego, aprovado pela Portaria
n.º 105/2017, de 10 de março, na sua versão atual.

link Portaria n.º 268/2020 
Diário da República n.º 225/2020, 
Série I de 2020-11-18, páginas
14 - 21

Estabelece o regime de aplicação da medida excecional e temporária 
prevista no artigo 39.º-B do Regulamento (UE) n.º 1305/2013, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, na sua redação 
atual, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente.

link Portaria n.º 269/2020 
Diário da República n.º 226/2020, 
Série I de 2020-11-19, páginas
72 - 73

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 178/2020, de 28 de julho,
que estabelece um sistema de incentivos à adaptação da atividade
das respostas sociais ao contexto da doença COVID-19, designado 
Programa Adaptar Social +.

link
Decreto do Presidente 
da República
n.º 59-A/2020 

Diário da República n.º 227/2020,
1º Suplemento, Série I de
2020-11-20, páginas 15-(2) a 15-(4)

Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.

link
Resolução da 
Assembleia da 
República n.º 87-A/2020 

Diário da República n.º 227/2020,
1º Suplemento, Série I de 2020-11-20, 
páginas 15-(5) a 15-(7)

Autorização da renovação do estado de emergência.

link Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 101/2020 

Diário da República n.º 227/2020, 
Série I de 2020-11-20, páginas 10 - 11

Aprova um conjunto de medidas destinadas às empresas no âmbito
da pandemia da doença COVID-19.

link Decreto n.º 9/2020 Diário da República n.º 227-A/2020, 
Série I de 2020-11-21, páginas 2 -31

Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado
pelo Presidente da República.

link Declaração de 
Retificação n.º 47/2020

Diário da República n.º 227-B/2020, 
Série I de 2020-11-22, páginas 11 -11

Retifica o Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, da Presidência
do Conselho de Ministros, que regulamenta a aplicação do estado
de emergência decretado pelo Presidente da República.

link Decreto-Lei n.º 99/2020 Diário da República n.º 227-B/2020, 
Série I de 2020-11-22, páginas 2 -10

Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia
da doença COVID-19.

link
Decreto do Presidente 
da República
n.º 60/2020 

Diário da República n.º 228/2020, 
Série I de 2020-11-23, páginas 2 - 2

Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa e a República
do Quénia para Eliminar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre
o Rendimento e Prevenir a Fraude e a Evasão Fiscal, assinada em Lisboa, 
em 10 de julho de 2018.

link
Resolução da 
Assembleia da 
República n.º 88/2020 

Diário da República n.º 228/2020, 
Série I de 2020-11-23, páginas 3 - 39

Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República
do Quénia para Eliminar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre
o Rendimento e Prevenir a Fraude e a Evasão Fiscal, assinada em Lisboa, 
em 10 de julho de 2018.

link
Declaração de 
Retificação
n.º 47-B/2020

Diário da República n.º 229/2020, 3º 
Suplemento, Série I de 2020-11-24, 
páginas 22-(2) a 22-(2)

Segunda retificação ao Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro,
da Presidência do Conselho de Ministros, que regulamenta a aplicação
do estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

link Portaria n.º 271-A/2020 
Diário da República n.º 229/2020, 2º 
Suplemento, Série I de 2020-11-24, 
páginas 22-(2) a 22-(11)

Aprova o Regulamento do Programa APOIAR.

link Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 104/2020 

Diário da República n.º 229/2020, 
Série I de 2020-11-24, páginas 5 - 14

Aprova o Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública 
para o período até 2030.

link Portaria n.º 273-A/2020 
Diário da República n.º 230/2020,
1º Suplemento, Série I de
2020-11-25, páginas 19-(2) a 19-(5)

Estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia
da COVID-19 aplicáveis aos programas operacionais no setor das frutas
e produtos hortícolas e respetiva assistência financeira, regulamentados,
a nível nacional, pela Portaria n.º 295-A/2018, de 2 de novembro,
alterada pela Portaria n.º 306/2019, de 12 de setembro, ou pela Portaria
n.º 1325/2008, de 18 de novembro, alterada pelas Portarias n.os 1247/2009, 
de 13 de outubro, e 166/2012, de 22 de maio.

link Portaria n.º 273-B/2020 
Diário da República n.º 230/2020,
1º Suplemento, Série I de
2020-11-25, páginas 19-(6) a 19-(7)

Estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia 
COVID-19, aplicáveis ao ano de 2021, do Programa Apícola Nacional (PAN) 
relativo ao triénio de 2020-2022, regulamentado, a nível nacional,
pela Portaria n.º 325-A/2019, de 20 de setembro, alterada pela Portaria
n.º 387-A/2019, de 25 de outubro.

link Decreto-Lei
n.º 101-A/2020

Diário da República n.º 232/2020,
2º Suplemento, Série I de
2020-11-27, páginas 13-(2) a 13-(3)

Altera o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em 
empresas em situação de crise empresarial e clarifica o regime excecional
e temporário de faltas justificadas motivadas por assistência à família.

link Lei n.º 75/2020 Diário da República n.º 232/2020, 
Série I de 2020-11-27, páginas 2 - 9 Processo extraordinário de viabilização de empresas.

Jurisprudência do CAAD
Anexo Imposto Processo Data Decisão Tema

link ISV 293/2020-T 2020-11-23 ISV - Artigo 11º do CISV – Conformidade com o artigo 110º do TFUE
— Veículos usados provenientes de outros Estados-Membros.

 

Síntese das Instruções Administrativas

Síntese das Informações Vinculativas

Doutrina Administrativa e Informações Vinculativas

Anexo Diploma Documento Descrição

link Despacho do SEAF n.º 437/2020-XXII Calendário fiscal 2020/2021: Ajustamento.

link Despacho do SEAF n-º 444/2020-XXII
Fórum DAC 6 - Dilatação, de 1 de dezembro de 2020 para 15 de janeiro de 2021,
do prazo da primeira comunicação do intermediário ao contribuinte relevante para efeitos
de comunicação de certos mecanismos transfronteiriços.

link Despacho do SEAF n-º 450/2020-XXII
Isenção completa de IVA na aquisição de bens necessários para o combate à COVID-19 
prevista no artigo 2. º da Lei n. º 13/2020, de 7 de maio, aplicável às operações realizadas 
entre 31 de outubro de 2020 e 30 de abril de 2021.

link Despacho do SEAF n-º 451/2020-XXII Prazos de cumprimento voluntário de obrigações fiscais (manutenção da vigência dos pontos 
5, 6 e 7 do Despacho SEAAF n.º 129/2020-XXII).

link Despacho do SEAF n-º 452/2020-XXII
IVA - Comprovação e certificação por revisor oficial de contas ou contabilista certificado 
independente, nas situações em que a regularização do imposto não exceda 10.000 €
por pedido de autorização prévia.

link Ofício-Circulado n.º 15798/2020 Acordo de Comércio Livre UE-Vietname - Procedimentos de Origem.

link Ofício-Circulado n.º 30227/2020 IVA - Prazo para Entrega da Declaração Periódica e Pagamento do Respetivo Imposto.

link Ofício-Circulado n.º 30228/2020 IVA - Lista das moedas de ouro.

Anexo Imposto Artigo Assunto

link CFI 22. º, 28. º e 31.º RFAI/DLRR - Cumulatividade com  incentivo financeiro (FEDER) - Questão prévia: 
Elegibilidade das atividades desenvolvidas.

link CFI 22.º RFAI - Não elegibilidade do investimento de substituição/reparação em pavilhão industrial 
(aplicação relevante).

link CFI 22.º e 27.º RFAI e DLRR: Elegibilidade / Não elegibilidade de atividades enquadráveis
nos códigos CAE 01410, 10510 e 10520.

link CFI 22.º e 28.º RFAI e DLRR: Não elegibilidade das atividades dos setores da pesca e da aquicultura-CAE 
10201 e CAE 46381.

link CFI 25.º
Notificação à Comissão Europeia no âmbito de um grande projeto de investimento por se 
encontrarem verificadas as condições para que se considere que os dois projetos em causa 
integram o conceito de «Projeto de investimento único».

link CFI 29.º Dedução por lucros retidos e reinvestidos (DLRR)-Aplicação do alargamento, sucessivo,
do prazo de reinvestimento.

link CFI 30.º DLRR - (Não) Elegíbilidade da aquisição de um terreno rustico essencial à atividade agrícola 
– Questão prévia: Prejudicialidade do setor de atividade.

link EBF 22.º-A Unidades de participação em fundos de investimento imobiliário e fundos de capital
de risco–Variações do justo valor e mais e menos valias realizadas.

link EBF 41.º-A Remuneração Convencional do Capital Social (RCCS) - Prestações acessórias submetidas 
ao regime das prestações suplementares, não são sucetíveis de beneficiar deste regime.

link EBF 62.º/12 Modo de calcular a limitação constante do n.º 12 do art.º 62.º do EBF.

link EBF 66.º-A Enquadramento de um subsídio à exploração atribuído a uma cooperativa na isenção de IRC 
prevista no art.º 66.º-A do EBF.

link IRC 17.º Perdão de dívida.

link IRC 18.º Unidades de participação em fundos de investimento imobiliário – Variações do justo valor
e mais e menos valias realizadas.

link IRC 23.º Viaturas atribuídas aos empregados – gastos.

link IRC 30.º Implicações fiscais, na esfera do locatário, da adoção da IFRS 16 - Locações.

link IRC 4.º Prestações de serviços de consultoria e acompanhamento de adjudicação de concurso.

link IRC 50.º-A Cedência do software (desenvolvido por si), formação inicial para utilização do mesmo,
apoio online de eventuais problemas e respetivas atualizações.

link IRC 6.º Transparência Fiscal – Sociedades de advogados.

link IRC 6.º, 51.º, 51.º-C Transparência fiscal: Distribuição de lucros e venda de participações sociais.

link IRC 67.º Limitação à dedutibilidade de GFL–Alterações ATAD – Cálculo do EBITDA.

link IRC 73.º Operação de fusão entre duas sociedades detidas pelos mesmos sócios-Regime de 
neutralidade fiscal.

link IRC 73.º
Operação de cisão envolvendo duas sociedades residentes num Estado-membro da União 
Europeia. Destaque de um dos ramos de atividade do estabelecimento estável situado
em território português para o afetar ao estabelecimento estável da sociedade beneficiária.

link IRC 73.º
Publicidade a serviços prestados por uma entidade residente em território português 
realizada em plataformas online de entidades não residentes – local onde se consideram 
prestados os serviços.
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Até ao dia 10

IRS
Declaração de Remunerações (AT)
As Entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente 
devem, por transmissão eletrónica de dados, apresentar a Decla-
ração Mensal de Remunerações - AT.

IVA
Declaração Periódica
Periodicidade MENSAL
Envio por transmissão eletrónica de dados da declaração periódi-
ca relativa a NOVEMBRO.
(A obrigação do envio da declaração periódica subsiste, mesmo 
que não haja no período correspondente operações tributáveis).

Segurança Social
Declaração de Remunerações (SS)
Deve ser apresentada a declaração de remunerações relativa ao 
mês findo.

Até ao dia 12

IVA
Comunicação de Faturas
Os sujeitos passivos de IVA devem comunicar à AT, por transmis-
são eletrónica de dados, os elementos das faturas emitidas no 
mês anterior.

Até ao dia 15

IRS
Modelo 11
Entrega pelos Notários, Conservadores, Secretários Judiciais, Se-
cretários Técnicos de Justiça e entidades e profissionais com com-
petência para autenticar documentos particulares que titulem atos 
ou contratos sujeitos a registo predial ou que intervenham nas ope-
rações previstas nas alíneas b), e), f) e g) do n.º 1 do art.º 10.º do 
CIRS da relação dos atos praticados e das decisões transitadas em 
julgado, no mês anterior, suscetíveis de produzir rendimentos, atra-
vés da declaração modelo 11, por transmissão eletrónica de dados.

IVA
Pagamento do IVA mensal
Pagamento do IVA constante da declaração periódica apresentada 
até ao dia 10 do mês corrente.

Até ao dia 20

Diversos
Retenções de IRS e IRC e Imposto do Selo liquidado
As entidades que, no mês findo, fizeram a retenção do imposto 
incidente sobre rendimentos (de trabalho, empresariais e profis-
sionais, de capitais, prediais, de pensões, de incrementos patri-
moniais) pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos de 
IRS ou IRC, residentes ou não no território nacional, bem como 
aquelas a quem incumbe a liquidação do Imposto do Selo, devem 

Até ao dia 10

IRS
Declaração de Remunerações (AT)
As Entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente 
devem, por transmissão eletrónica de dados, apresentar a Decla-
ração Mensal de Remunerações - AT.

IVA
Declaração Periódica
Periodicidade MENSAL
Envio por transmissão eletrónica de dados da declaração periódi-
ca relativa a OUTUBRO.
(A obrigação do envio da declaração periódica subsiste, mesmo 
que não haja no período correspondente operações tributáveis).

Segurança Social
Declaração de Remunerações (SS)
Deve ser apresentada a declaração de remunerações relativa ao 
mês findo.

Até ao dia 14

IVA
Comunicação de Faturas
Os sujeitos passivos de IVA devem comunicar à AT, por transmis-
são eletrónica de dados, os elementos das faturas emitidas no 
mês anterior.

Até ao dia 15

IMI
Participação de Rendas
Entrega da participação de Rendas, por transmissão eletrónica de 
dados ou em suporte de papel, pelos proprietários, usufrutuários 
ou superficiários de prédios urbanos arrendados por contratos ce-
lebrados antes da entrada em vigor do RAU, aprovado pelo DL n.º 
321-B/90, de 15/10, ou do DL n.º 257/95 de 30/09, que já beneficiem 
do regime previsto no artigo 15.º-N do DL n.º 287/2003, de 12/11.

IRC
Pagamentos por Conta
As sociedades e outras pessoas coletivas que exerçam ativida-
des comerciais, industriais ou agrícolas deverão proceder, quando 
for caso disso, ao 3.º Pagamento por Conta do imposto referente 
ao ano em curso. O pagamento será efetuado nas Tesourarias de 
Finanças, nos CTT, nas caixas Multibanco ou através do «Home 
Banking» dos bancos aderentes.

Pagamentos Adicionais por Conta
As sociedades e outras pessoas coletivas que exerçam atividades 
comerciais, industriais ou agrícolas, que tenham no ano anterior 
um lucro tributável superior a €1.500.000, deverão proceder ao 
3.º Pagamento Adicional por Conta da derrama estadual referente 
ao exercício em curso. O pagamento será efetuado nas Tesoura-
rias de Finanças, CTT, caixas Multibanco ou através do «Home 
Banking» dos bancos aderentes.

IRS
Modelo 11
Entrega pelos Notários, Conservadores, Secretários Judiciais, Se-
cretários Técnicos de Justiça e entidades e profissionais com com-
petência para autenticar documentos particulares que titulem atos 
ou contratos sujeitos a registo predial ou que intervenham nas ope-
rações previstas nas alíneas b), e), f) e g) do n.º 1 do art.º 10.º do 
CIRS da relação dos atos praticados e das decisões transitadas em 
julgado, no mês anterior, suscetíveis de produzir rendimentos, atra-
vés da declaração modelo 11, por transmissão eletrónica de dados.

IVA
Pagamento do IVA mensal
Pagamento do IVA constante da declaração periódica apresentada 
até ao dia 10 do mês corrente.

apresentar a declaração de pagamento de retenções de IRS, IRC 
e Imposto do Selo, por transmissão eletrónica de dados, e entre-
gar o imposto correspondente. O pagamento do imposto deverá 
ser efetuado nas Tesourarias de Finanças, nos CTT, nas caixas 
Multibanco ou através do «Home Banking» dos bancos aderentes.

FCT/FGCT
As entidades empregadoras aderentes com trabalhadores abran-
gidos por este regime, devem emitir o documento de pagamento 
das entregas previstas na Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto, relativo 
ao mês anterior, na página www.fundoscompensacao.pt e proce-
der ao respetivo pagamento.

IVA
Declaração Recapitulativa
PERIODICIDADE MENSAL
Os sujeitos passivos que tiverem realizado operações intracomuni-
tárias ou assimiladas e/ou prestações de serviços a sujeitos passi-
vos sedeados noutro estado membro, devem enviar por transmis-
são eletrónica de dados esta declaração relativa ao mês anterior.
PERIODICIDADE TRIMESTRAL
Os sujeitos passivos que tiverem realizado operações intracomuni-
tárias ou assimiladas e/ou prestações de serviços a sujeitos passi-
vos sedeados noutro estado membro, devem enviar por transmissão 
eletrónica de dados esta declaração relativa ao 4º trimestre de 2020.
Envio da declaração do 4º trimestre de 2020 referente a presta-
ções de serviços de telecomunicações, radiodifusão ou televisão 
e serviços prestados por via eletrónica a não sujeitos passivos es-
tabelecidos noutro Estado-Membro (Mini balcão Único).

Segurança Social
Pagamento
Deve ser pago o valor inscrito na declaração de remunerações 
apresentada este mês e respeitante ao mês anterior.

IRS/IRC
Comunicação de rendimentos pagos, de retenções e deduções 
efetuadas, referentes a 2020.

Até ao dia 31

IRS/IRC
Declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de 
sujeitos passivos não residentes em novembro de 2020.

IUC
Liquidação e pagamento
Os sujeitos passivos do Imposto Único de Circulação (IUC) relati-
vo aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorra durante este 
mês, devem proceder à sua liquidação e pagamento.

Notas

Os valores monetários expressos nas guias ou declarações devem ser 
indicados em euros. Não foram considerados os feriados municipais. 
As informações constantes deste documento são passíveis de ser al-
teradas, nomeadamente nos prazos, por força de legislação que vier 
a ser produzida.

Até ao dia 21

Diversos
Declaração Modelo 27
As entidades sujeitas à Contribuição Extraordinária sobre o Setor 
Energético [n.º 2 do artigo 7.º do respetivo Regime, criado pelo 
artigo 228.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31/12 (OE/2014)] prorrogada 
para 2019 pela Lei n.º 71/2018 de 31/12 (OE/2019), devem entregar 
por transmissão eletrónica de dados, a Declaração Modelo 27 e 
efetuar o respetivo pagamento.
Retenções de IRS e IRC e Imposto do Selo liquidado As entidades 
que, no mês findo, fizeram a retenção do imposto incidente sobre 
rendimentos (de trabalho, empresariais e profissionais, de capitais, 
prediais, de pensões, de incrementos patrimoniais) pagos ou colo-
cados à disposição de sujeitos passivos de IRS ou IRC, residentes 
ou não no território nacional, bem como aquelas a quem incumbe a 
liquidação do Imposto do Selo, devem apresentar a declaração de 
pagamento de retenções de IRS, IRC e Imposto do Selo, por trans-
missão eletrónica de dados, e entregar o imposto correspondente.
O pagamento do imposto deverá ser efetuado nas Tesourarias de 
Finanças, nos CTT, nas caixas Multibanco ou através do «Home 
Banking» dos bancos aderentes.

FCT/FGCT
As entidades empregadoras aderentes com trabalhadores abran-
gidos por este regime, devem emitir o documento de pagamento 
das entregas previstas na Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto, relativo 
ao mês anterior, na página www.fundoscompensacao.pt e proce-
der ao respetivo pagamento.

IRS
Pagamentos por Conta
3.º Pagamento por Conta do imposto relativo aos rendimentos em-
presariais e profissionais, auferidos no ano em curso. O valor de 
cada pagamento por conta consta da nota demonstrativa da liqui-
dação do imposto respeitante ao ano de 2018, e do documento de 
pagamento enviado pela AT. O contribuinte pode reduzir ou cessar 
os pagamentos por conta, sem que tenha de comunicar o facto 
à AT, desde que esteja nas condições legalmente estabelecidas. 
O documento de cobrança poderá ser pago nas Tesourarias de 
Finanças, nos CTT, nas caixas Multibanco ou através do «Home 
Banking» dos bancos aderentes.

IVA
Declaração Recapitulativa
Periodicidade MENSAL
Os sujeitos passivos que tiverem realizado operações intracomuni-
tárias ou assimiladas e/ou prestações de serviços a sujeitos passi-
vos sedeados noutro estado membro, devem enviar por transmis-
são eletrónica de dados esta declaração relativa ao mês anterior.

Segurança Social
Pagamento
Deve ser pago o valor inscrito na declaração de remunerações 
apresentada este mês e respeitante ao mês anterior.

Até ao dia 31

IUC
Liquidação e pagamento
Os sujeitos passivos do Imposto Único de Circulação (IUC) relati-
vo aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorra durante este 
mês, devem proceder à sua liquidação e pagamento.
Os valores monetários expressos nas guias ou declarações devem 
ser indicados em euros. Não foram considerados os feriados muni-
cipais. As informações constantes deste documento são passíveis 
de ser alteradas, nomeadamente nos prazos, por força de legisla-
ção que vier a ser produzida.

Notas

Os valores monetários expressos nas guias ou declarações devem ser 
indicados em euros. Não foram considerados os feriados municipais. 
As informações constantes deste documento são passíveis de ser al-
teradas, nomeadamente nos prazos, por força de legislação que vier 
a ser produzida.
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