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Editorial
Organismos de Investimento Coletivo

A presente newsletter contém a atualidade legislativa publicada em
dezembro de 2021, destacando-se, a seguinte:

• Decreto-Lei n.º 109-F/2021 - Altera o Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, harmonizando com o direito comunitário diversas matérias relativas à atividade transfronteiriça, designadamente, quanto a notificação de alterações às autoridades
competentes, ao regime da disponibilização de infraestruturas nos
Estados-Membros em que é efetuada a comercialização (reforçando a proximidade da execução de certas funções no estado de acolhimento, sem exigir a presença física) e consagrando um regime de
pré-comercialização e um procedimento harmonizado de cessação
da comercialização transfronteiriça (que garanta aos participantes condições previsíveis para desinvestir num OIC que pretenda
cessar a sua comercialização no Estado-Membro de acolhimento).
Também, em linha com os desenvolvimentos legislativos da UE em
matéria de financiamento sustentável, determinando que os OIC em
valores mobiliários e os seus gestores devem integrar e ponderar os
riscos e fatores de sustentabilidade na sua atividade.
• Lei n.º 99-A/2021 – Altera o Código dos Valores Mobiliários, o
Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, o Estatuto
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, ao Regime Jurídico da
Supervisão de Auditoria, os estatutos da Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários, o Código da Insolvência e da Recuperação de
Empresas e a legislação conexa.

Orçamento Regional
• Decreto Legislativo Regional n.º 28-A/2021/M - Aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2022.
• Decreto Legislativo Regional n.º 38/2021/A – Aprova o Orçamento
da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2022.

Impostos e Taxas
• Decreto-Lei n.º 125/2021 - 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.
• Portaria n.º 318/2021 - Define os critérios de seleção dos contribuintes cuja situação tributária deve ser acompanhada pela Unidade dos Grandes Contribuintes da Autoridade Tributária e Aduaneira
(revoga a Portaria n.º 130/2016, de 10 de maio).
• Despacho n.º 11943-A/2021 - Aprova as tabelas de retenção na
fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes no continente para vigorarem durante o
ano de 2022.
• Despacho n.º 12408-A/2021 - Aprova as tabelas de retenção na
fonte, para vigorarem durante o ano de 2022, para os titulares de
rendimentos do trabalho dependente e de pensões residentes na
Região Autónoma dos Açores.
• Portaria n.º 278/2021 - Aprova a Declaração Modelo 10, Rendimentos e Retenções - Residentes, e respetivas instruções de preenchimento.
Declaração de Retificação n.º 43/2021 - Republica o modelo oficial
da Declaração Mensal de Imposto do Selo (DMIS) e respetivas instruções de preenchimento, alterando a Portaria nº 245/2021, de 10
de novembro.
• Despacho n.º 12150/2021 - Procede à atualização automática do
benefício «IVAucher» para consumidores que sejam sujeitos passivos de IVA ou sujeitos passivos da categoria B de Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).
• Portaria n.º 303/2021 - Aprova os novos modelos de impressos
destinados ao cumprimento da obrigação declarativa anual de IRS
(prevista no nº 1 do art.º 57º do CIRS) e respetivas instruções de
preenchimento, nomeadamente, os anexos B – Rendimentos Empresariais e Profissionais com regime simplificado, C – Rendimentos Empresarias e Profissionais com contabilidade organizada, G
– Mais Valias e Outros incrementos Patrimoniais e G1 – Mais Valias
não tributadas. Os demais anexos permanecem inalterados.
• Lei n.º 84/2021 - Altera as taxas previstas no Código do IUC e
prorroga as medidas de apoio ao transporte rodoviário previstas no
Estatuto dos Benefícios Fiscais.
• Portaria n.º 310/2021 - Fixa o valor médio de construção por metro
quadrado, para efeitos do artigo 39.º do Código do IMT, a vigorar
em 2022.
• Portaria n.º 331-C/2021 - Aprova o modelo de impresso relativo ao
anexo R do modelo declarativo da IES.
• Portaria n.º 331-D/2021 - Aprova a folha de rosto e os modelos
relativos aos anexos D, E e H do modelo declarativo da IES/DA e
procede à suspensão da forma como a informação prestada através da IES e os dados do ficheiro SAFT (PT) são disponibilizados
às entidades destinatárias.

Empresas de Investimento
• Decreto-Lei n.º 109-H/2021 - Aprova o regime das empresas de investimento e procede à transposição de diversas diretivas relativas
ao seu funcionamento.

Denúncia de Infrações e Prevenção da Corrupção
• Lei n.º 93/2021 - Estabelece o regime geral de proteção de denunciantes de infrações, transpondo a Diretiva (UE) 2019/1937 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2019.
• Lei n.º 94/2021 - Aprova medidas previstas na Estratégia Nacional
Anticorrupção, alterando o Código Penal, o Código de Processo Penal e leis conexas.
• Decreto-Lei n.º 109-E/2021 - Cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção e estabelece o regime geral de prevenção da corrupção.

Concorrência
• Decreto-Lei n.º 108/2021 - Procede à transposição parcial Diretiva
(UE 2019/2161, alterando o DL 446/85, de Outubro (que institui o
regime jurídico das cláusulas contratuais gerais), o DL 138/90, de
26 de abril (que regula a indicação de preços dos bens destinados à venda a retalho), o DL 70/2007, de 26 de março (que regula
as práticas comerciais de redução de preços em estabelecimentos
comerciais para escoamento das existências, aumento do volume
de vendas ou promover o lançamento de um novo produto), o DL
57/2008, de 26 de março (que estabelece o regime aplicável às práticas comerciais desleais das empresas com os consumidores), o
DL 24/2014, de 14 de fevereiro (relativo aos contratos celebrados
à distância e fora do estabelecimento comercial) e, por fim, a Lei
24/96, de 31 de julho (que estabelece o regime legal aplicável à
defesa dos consumidores).
• Decreto-Lei n.º 108/2021 - Altera os regimes da concorrência, das
práticas individuais restritivas do comércio e das cláusulas contratuais gerais, impedindo que, no âmbito do fornecimento de bens ou
serviços de alojamento em empreendimentos turísticos ou estabelecimentos de alojamento local, um intermediário, depois de negociar
com um fornecedor de um bem ou um prestador de serviço determinada comissão pelos serviços de intermediação, possa oferecer
um preço mais reduzido ao mercado, a expensas da sua comissão.
(mecanismo similar ao da proibição da venda de bens com prejuízo,
evitando desequilíbrios nas relações económicas.

Trabalho
• Lei n.º 83/2021 – Altera legislação laboral no atinente ao teletrabalho
e regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais.
• Portaria n.º 283/2021 - Altera a Portaria n.º 174/2020, de 17 de julho, que define a medida Emprego Interior MAIS - Mobilidade Apoiada para Um Interior Sustentável, prolongando o horizonte temporal
de aplicação da medida até final de 2023 e alargando a sua cobertura às situações em que os trabalhadores se encontrem a prestar
trabalho a distância (acordo de teletrabalho).

Atividade Empresarial
• Decreto-Lei n.º 109-D/2021 - Cria um regime de registo online
de representações permanentes de sociedades que tenham sede
noutro Estado-Membro da UE (denominado «sucursal online»).
Este novo regime pretende ajudar as sociedades estabelecidas na
UE a expandirem mais facilmente as suas atividades económicas
além-fronteiras, reduzindo os custos, os encargos administrativos
e reduzir o tempo de formalização da sua expansão internacional,
sem descurar a necessária troca de informações entre os Estados-Membros.

Remuneração Mínima Nacional, Apoios Sociais,
Pensões e Desemprego
• Decreto-Lei n.º 109-B/2021 - Aprova a atualização do valor da
retribuição mínima mensal garantida em 705€, a partir de 01 de janeiro de 2022 e cria uma medida excecional de compensação.
• Portaria n.º 294/2021 - Procede à atualização anual do valor do
indexante dos apoios sociais (IAS) em 443,20€, a partir de 01 de
janeiro de 2022.
• Portaria n.º 301/2021 - Procede à atualização de pensões para
2022.
• Portaria n.º 307/2021 - Determina a idade normal de acesso à pensão de velhice em 2023 em 66 anos e 4 meses.
• Decreto-Lei n.º 119/2021 - Procede ao reforço da proteção social
na eventualidade de desemprego.

Segue-se a jurisprudência do TJUE e do CAAD, 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 janeiro e fevereiro de 2022.
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link

Despacho
n.º 11943-A/2021

Diário da República n.º 233/2021, 1º
Suplemento, Série II de 2021-12-02,
páginas 2

Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho
dependente e pensões auferidas por titulares residentes no continente
para vigorarem durante o ano de 2022

link

Portaria n.º 278/2021

Diário da República n.º 233/2021,
Série I de 2021-12-02, páginas 27 - 43

Aprova a Declaração Modelo 10, Rendimentos e Retenções - Residentes,
e respetivas instruções de preenchimento.

link

Lei n.º 83/2021

Diário da República n.º 235/2021,
Série I de 2021-12-06, páginas 2 - 9

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 e de doenças profissionais.

link

Lei n.º 84/2021

Diário da República n.º 235/2021,
Série I de 2021-12-06, páginas 10 - 12

Altera as taxas previstas no Código do Imposto Único de Circulação
e prorroga as medidas de apoio ao transporte rodoviário previstas no
Estatuto dos Benefícios Fiscais.

link

Portaria n.º 283/2021

Diário da República n.º 235/2021,
Série I de 2021-12-06, páginas 43 - 54

Procede à primeira alteração da Portaria n.º 174/2020, de 17 de julho, que
define a medida Emprego Interior MAIS - Mobilidade Apoiada para Um
Interior Sustentável.

link

Decreto-Lei
n.º 108/2021

Diário da República n.º 236/2021,
Série I de 2021-12-07, páginas 2 - 5

Altera o regime da concorrência, o regime das práticas individuais
restritivas do comércio e o regime das cláusulas contratuais gerais.

link

Decreto-Lei
n.º 109-A/2021

Diário da República n.º 236/2021, 1º
Suplemento, Série I de 2021-12-07,
páginas 2 - 4

Atualiza as remunerações da Administração Pública e aumenta a
respetiva base remuneratória.

link

Decreto-Lei
n.º 109-B/2021

Diário da República n.º 236/2021, 1º
Suplemento, Série I de 2021-12-07,
páginas 5

Aprova a atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida e
cria uma medida excecional de compensação.

link

Decreto-Lei
n.º 109-D/2021

Diário da República n.º 237/2021, 1º
Suplemento, Série I de 2021-12-09,
páginas 6 - 18

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.

link

Decreto-Lei
n.º 109-E/2021

Diário da República n.º 237/2021, 1º
Suplemento, Série I de 2021-12-09,
páginas 19 - 42

Cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção e estabelece o regime geral de
prevenção da corrupção.

link

Decreto-Lei
n.º 109-F/2021

Diário da República n.º 237/2021, 1º
Suplemento, Série I de 2021-12-09,
páginas 43 - 59

Altera o Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo,
transpondo a Diretiva (UE) 2019/1160 e a Diretiva Delegada 2021/1270.

link

Decreto-Lei
n.º 109-G/2021

Diário da República n.º 238/2021, 1º
Suplemento, Série I de 2021-12-10,
páginas 2 - 52

Transpõe parcialmente a Diretiva (UE) 2019/2161, relativa à defesa dos
consumidores.

link

Decreto-Lei
n.º 109-H/2021

Diário da República n.º 238/2021, 2º
Suplemento, Série I de 2021-12-10,
páginas 2 - 307

Aprova o regime das empresas de investimento e procede à transposição
de diversas diretivas relativas ao seu funcionamento.

link

Portaria n.º 294/2021

Diário da República n.º 239/2021,
Série I de 2021-12-13, páginas 18 - 18

Procede à atualização anual do valor do indexante dos apoios sociais
(IAS).

link

Portaria n.º 295/2021

Diário da República n.º 239/2021,
Série I de 2021-12-13, páginas 19 - 20

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 121/2021, de 9 de junho, que
regulamenta o arquivo eletrónico de documentos lavrados por notário
e de outros documentos arquivados nos cartórios, a certidão notarial
permanente e a participação de atos por via eletrónica à Conservatória
dos Registos Centrais.

link

Decreto-Lei
n.º 116/2021

Diário da República n.º 241/2021,
Série I de 2021-12-15, páginas 41 - 43

Estabelece as condições necessárias à concretização dos investimentos
previstos no Plano de Recuperação e Resiliência para a Rede Nacional
de Cuidados Continuados Integrados e a Rede Nacional de Cuidados
Paliativos.

link

Despacho
n.º 12150/2021

Diário da República n.º 241/2021,
Série II de 2021-12-15, páginas
26 - 26

Procede-se à atualização automática do benefício «IVAucher» para
consumidores que sejam sujeitos passivos de IVA ou sujeitos passivos
da categoria B de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
(IRS).

link

Portaria n.º 301/2021

Diário da República n.º 241/2021,
Série I de 2021-12-15, páginas 46 - 54

Procede à atualização de pensões para 2022.

link

Decreto-Lei
n.º 119/2021

Diário da República n.º 242/2021,
Série I de 2021-12-16, páginas 31 - 34

Procede ao reforço da proteção social na eventualidade de desemprego.

link

Decreto Legislativo
Regional n.º 28/2021/M

Diário da República n.º 243/2021,
Série I de 2021-12-17, páginas
237 - 266

Aprova o novo enquadramento da marca «Produto da Madeira» e
reestrutura o sistema de gestão do seu uso.

link

Portaria n.º 303/2021

Diário da República n.º 243/2021,
Série I de 2021-12-17, páginas 59 187

Aprova os modelos de impressos destinados ao cumprimento da
obrigação declarativa prevista no n.º 1 do artigo 57.º do Código do IRS e
respetivas instruções de preenchimento.

link

Portaria n.º 305/2021

Diário da República n.º 243/2021,
Série I de 2021-12-17, páginas
214 - 215

Décima alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Inclusão
Social e Emprego, aprovado em anexo à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de
março.

link

Portaria n.º 307/2021

Diário da República n.º 243/2021,
Série I de 2021-12-17, páginas
224 - 225

Determina a idade normal de acesso à pensão de velhice em 2023.

link

Aviso do Banco
de Portugal n.º 7/2021

Diário da República n.º 244/2021,
Série II de 2021-12-20, páginas
129 - 137

Concretiza os deveres que, em virtude do disposto no DL n.º 227/2012, de
25-10, as instituições estão obrigadas a observar no âmbito da prevenção
e da regularização extrajudicial de situações de incumprimento de
contratos de crédito. Revoga o Aviso do Banco de Portugal n.º 17/2012.

link

Declaração de
Retificação n.º 43/2021

Diário da República n.º 244/2021,
Série I de 2021-12-20, páginas 51 - 58

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.

link

Despacho
n.º 12408-A/2021

Diário da República n.º 244/2021, 1º
Suplemento, Série II de 2021-12-20,
páginas 2

Aprova as tabelas de retenção na fonte, para vigorarem durante o ano
de 2022, para os titulares de rendimentos do trabalho dependente e de
pensões residentes na Região Autónoma dos Açores.

Lei n.º 93/2021

Diário da República n.º 244/2021,
Série I de 2021-12-20, páginas 3 - 15

Estabelece o regime geral de proteção de denunciantes de infrações,
transpondo a Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de outubro de 2019, relativa à proteção das pessoas que
denunciam violações do direito da União.

link

Portaria n.º 310/2021

Diário da República n.º 244/2021,
Série I de 2021-12-20, páginas 59 - 59

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.

link

Lei n.º 94/2021

Diário da República n.º 245/2021,
Série I de 2021-12-21, páginas 3 - 49

Aprova medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção, alterando
o Código Penal, o Código de Processo Penal e leis conexas.

link

link

Portaria n.º 314/2021

Diário da República n.º 246/2021,
Série I de 2021-12-22, páginas 41 - 43

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 empregoinserção+» (CEI+), bem como um incentivo de emergência à substituição
de trabalhadores ausentes ou temporariamente impedidos de trabalhar.

link

Decreto Legislativo
Regional n.º 38/2021/A

Diário da República n.º 247/2021,
Série I de 2021-12-23, páginas 18 - 78

Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2022.

link

Portaria n.º 315/2021

Diário da República n.º 247/2021,
Série I de 2021-12-23, páginas 12 - 12

Suspende a atualização da taxa do adicionamento sobre as emissões de
CO(índice 2) até 31 de março de 2022.

link

Portaria n.º 316/2021

Diário da República n.º 247/2021,
Série I de 2021-12-23, páginas 13 - 13

Fixa o valor da «taxa sanitária e de segurança alimentar mais» para o ano
de 2022.

link

Portaria n.º 317/2021

Diário da República n.º 247/2021,
Série I de 2021-12-23, páginas 14 - 17

Segunda alteração à Portaria n.º 254-A/2016, de 26 de setembro, alterada
pela Portaria n.º 46/2018, de 12 de fevereiro, que estabelece o regime
de aplicação da ação n.º 5.1, «Criação de agrupamentos e organizações
de produtores», integrada na medida n.º 5, «Organização da produção»,
do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente para o período de
2014-2020.

link

Portaria n.º 317-B/2021

Diário da República n.º 247/2021,
2º Suplemento, Série I de 2021-12-23,
páginas 14 - 34

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.

link

Portaria n.º 318/2021

Diário da República n.º 248/2021,
Série I de 2021-12-24, páginas
131 - 133

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.

link

Despacho
n.º 12735-A/2021

Diário da República n.º 250/2021, 1º
Suplemento, Série II de 2021-12-28,
páginas 4 - 9

Concessão de uma garantia pessoal do Estado ao Fundo de
Contragarantia Mútuo, no montante de (euro) 9 500 000, no âmbito da
Linha de Apoio à Economia COVID-19 - Montagem Eventos.

link

Resolução do
Conselho de Ministros
n.º 183/2021

Diário da República n.º 250/2021,
Série I de 2021-12-28, páginas
10 - 131

Aprova o Plano de Ação para a Bioeconomia Sustentável - Horizonte
2025.

Portaria n.º 325/2021

Diário da República n.º 251/2021,
Série I de 2021-12-29, páginas 74 - 75

Segunda alteração à Portaria n.º 91/2020, de 14 de abril, que define,
em execução do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020, de
6 de 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 efeito
de aplicação daquele regime excecional a situações de incapacidade
de pagamento das rendas habitacionais devidas a partir de 1 de abril
de 2020 e até ao mês subsequente ao termo da vigência do estado de
emergência.

link

Portaria n.º 325-A/2021

Diário da República n.º 251/2021, 1º
Suplemento, Série I de 2021-12-29,
páginas 2 - 14

Aprova o Regulamento do Sistema de Incentivos «Descarbonização da
Indústria».

link

Resolução
do Conselho de
Ministros n.º 186/2021

Diário da República n.º 251/2021,
Série I de 2021-12-29, páginas 32 - 41

Aprova o programa de investimento público em investigação e
desenvolvimento para 2021-2030.

link

Decreto Legislativo
Regional
n.º 28-A/2021/M

Diário da República n.º 252/2021, 1º
Suplemento, Série I de 2021-12-30,
páginas 6 - 146

Aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2022.

link

Decreto-Lei
n.º 123/2021

Diário da República n.º 252/2021,
Série I de 2021-12-30, páginas 14 - 30

Altera o Fundo Azul.

link

Decreto-Lei
n.º 125/2021

Diário da República n.º 252/2021,
Série I de 2021-12-30, páginas 35 - 42

Altera o regime de pagamento em prestações de tributos nas fases préexecutiva e executiva e aprova regimes excecionais de pagamento em
prestações no ano de 2022.

link

Portaria n.º 328-C/2021

Diário da República n.º 252/2021, 2º
Suplemento, Série I de 2021-12-30,
páginas 2 - 18

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

link

Resolução da
Assembleia Legislativa
da Região Autónoma
da Madeira
n.º 40-A/2021/M

Diário da República n.º 252/2021, 1º
Suplemento, Série I de 2021-12-30,
páginas 147 - 147

Aprova o Plano e Programa de Investimentos e Despesas de
Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira
para o ano de 2022.

link

Despacho
n.º 12870-A/2021

Diário da República n.º 253/2021, 1º
Suplemento, Série II de 2021-12-31,
páginas 2

Prorroga os efeitos da isenção de IVA aplicável às transmissões de
dispositivos médicos para diagnóstico in vitro e vacinas da COVID-19.

link

Lei n.º 99/2021

Diário da República n.º 253/2021,
Série I de 2021-12-31, páginas 33 - 35

Contribuições especiais e valor das custas processuais para 2022.

link

link

Lei n.º 99-A/2021

Diário da República n.º 253/2021, 1º
Suplemento, Série I de 2021-12-31,
páginas 2 - 128

Alteração ao Código dos Valores Mobiliários, ao Regime Geral dos
Organismos de Investimento Coletivo, ao 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.

link

Portaria n.º 331/2021

Diário da República n.º 253/2021,
Série I de 2021-12-31, páginas
93 - 107

Alteração da legislação aplicável às Medidas Agroambientais PDR2020.

link

Portaria n.º 331-A/2021

Diário da República n.º 253/2021, 2º
Suplemento, Série I de 2021-12-31,
páginas 20 - 36

Procede à segunda alteração da Portaria n.º 206/2020, de 27 de agosto,
que regula a medida Estágios ATIVAR.PT.

link

Portaria n.º 331-C/2021

Diário da República n.º 253/2021, 3º
Suplemento, Série I de 2021-12-31,
páginas 3

Aprova o modelo de impresso relativo ao anexo R do modelo declarativo
da IES.

Portaria n.º 331-D/2021

Diário da República n.º 253/2021, 3º
Suplemento, Série I de 2021-12-31,
páginas 7

Aprova a folha de rosto e os modelos relativos aos anexos D, E 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 ficheiro SAFT
(PT) são disponibilizados às entidades destinatárias

link

Legislação Comunitária
Anexo

Acordão

Descrição

link

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.

link

Decisão de Execução (UE) 2021/2251
do Conselho, de 13 de dezembro de
2021

Altera a Decisão de Execução (UE) 2018/593 que autoriza a República Italiana a introduzir
uma medida especial em derrogação aos artigos 218.º e 232.º da Diretiva 2006/112/CE
relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado.

Acórdão do TJUE, Processo C‑394/20,
21 de dezembro de 2021 – Finanzamt V

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.

link

Jurisprudência TC
Anexo

Acordão

Diário da República

Descrição

link

Acórdão do
Supremo Tribunal
de Justiça n.º 6/2021

Diário da República
n.º 251/2021, Série I
de 2021-12-29, páginas
76 - 91

A existência de uma declaração sub-rogatória pelo credor, de acordo com o artigo
589.º do Código Civil, no confiador solidariamente responsável que satisfez o crédito,
não afasta a aplicação do regime da sub-rogação legal e do direito ao reembolso pelos
outros confiadores, na medida das suas quotas, resultante da conjugação dos artigos
650.º, n.º 1, e 524.º do Código Civil.

Jurisprudência TJUE
Anexo

link

Processo

Tema

Acórdão do TJUE, Processo C‑394/20,
21 de dezembro de 2021 – Finanzamt V

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.

Doutrina Administrativa e Informações Vinculativas
Síntese das Instruções Administrativas
Anexo Diploma

Documento

Descrição

link

Circular da AT

n.º 4/2021, de 07/12

Tabelas de Retenção - 2022 - Continente.

link

Ofício-Circulado

n.º 35163/2021, de 17/12

Valor do "UR” para efeitos da fórmula de cálculo prevista no nº 3 do artº 11º
do Código do ISV, durante 2022

link

Ofício-Circulado

n.º: 15871/2021, de 27/12

Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro - taxas médias a utilizar
de 1 a 31 de janeiro 2022

link

Ofício-Circulado

n.º: 15872/2021, de 28/12

COVID-19 Franquia de direitos / isenção dee IVA Ref.ª OC 15762/2020

Síntese das Informações Vinculativas
Anexo Diploma

Documento

Descrição

link

IMI

Alínea a) do n.º 3 do artigo
3.º

Imposto Municipal sobre Imóveis – Edifícios e construções diretamente afetos à
produção de rendimentos agrícolas, silvícolas e pecuários situados em prédios
rústicos.

link

IVA

Al. 1) do artigo 9.º

Isenção – Treino de animais (cães) com objetivo da sua posterior integração em
atividades relacionadas com a saúde humana

link

IVA

Al. 9) do artigo 9.º e al c) do
n.º 1 do artigo 18.º

Enquadramento – Estabelecimento de ensino com várias atividades extracurriculares

link

IVA

Al. a) do n.º 2 do artigo 21.º

Deduções – Aquisição e encargos de viaturas ligeiras de passageiros, utilizadas na
atividade de empresas de animação turística

link

IVA

Al. a) do n.º 6 do artigo 6.º

Localização das operações – Prestação de serviços de corte efetuada pela
Requerente a sujeito passivo espanhol

link

IVA

Al. c) do n.º 1 do artigo 18.º

Taxas – Comercialização do produto "Bifrutas Mediterrâneo Zero"

link

IVA

Al. c) do n.º 1 do artigo 18.º

Enquadramento – Peritagens médicas, médico-legais e forenses

link

IVA

Al. c) do n.º 1 do artigo 18.º

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

link

IVA

Al. c) do n.º 1 e n.º 3 do
artigo 18.º

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

link

IVA

Al. c) do n.º 6 do artigo 16.º

Liquidação – Quantias pagas em nome e por conta do adquirente dos bens ou
destinatários dos serviços, registadas em conta de terceiros

IVA

Al. f) do n.º 2 do artigo 16.º
do CIVA e artigo 4.º do
RETBSM

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

link

IVA

Al. f) do n.º 2 do artigo 16.º
do CIVA e artigo 4.º do
RETBSM

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

link

IVA

Al. i) do n.º 1 do artigo 2.º

Enquadramento – Reciclagem de acumuladores / baterias para obtenção de ligas
de chumbo e chumbo refinado

link

IVA

Al. i) n.º 1 do artigo 2.º

Taxas – Baterias avariadas para reciclagem

link

IVA

Al. j) do n.º 1 do artigo 2.º

Liquidação - Autoliquidação na prestação de serviços de construção civil

link

IVA

Al. j) do n.º 1 do artigo 2.º e
al. c) do n.º 1 do artigo 18.º

Liquidação – Contrato de Subempreitada, valor faturado mensalmente

link

IVA

Artº 53º. e al. a) do n.º 7 do
artigo 6.º

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

link

IVA

N.º 1 do artigo 35.º-A

Faturas – Localização das operações - Venda com montagem de pneus a sujeitos
passivos de outros Estados-Membros

link

Outros assuntos
Anexo

Diário da República

Descrição

link

Certificação de residência
fiscal

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) simplificou o procedimento de certificação da residência fiscal
em formulários de administrações fiscais estrangeiras.

Direitos de propriedacde
intelectual

A partir de 13 de dezembro de 2021, os pedidos de intervenção aduaneira (PIA/AFA) e pedidos de
prorrogação ou de alteração dos pedidos de intervenção aduaneira, podem ser submetidos e geridos
eletronicamente através do IP Enforcement Portal (IPEP) – (https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/web/
observatory/ip-enforcement-portal-home-page) pelo titular do direito/representante legal.

link

Séries de faturação

Os sujeitos passivos devem comunicar nesta área, antes da sua utilização, as séries utilizadas para
a emissão de documentos. Para cada série e tipo de documento comunicado é atribuído um código
de validação, que deverá integrar o código único do documento (ATCUD).

link

COVID-19 - Apoio
ao contribuinte

Despacho SEAAF - Prorroga os efeitos da isenção de IVA aplicável às transmissões de dispositivos
médicos para diagnóstico in vitro e vacinas da COVID-19.

link

BREXIT

Implementação de formalidades e controlos aduaneiros pelo Reino Unido a 1 de janeiro de 2022.

link

COVID 19 - Apoio
excecional à família

A Segurança Social disponibiliza a nova declaração para requerer o apoio excecional à família para
os períodos de suspensão de atividades de 27 a 31 de dezembro de 2021 e de 2 a 9 de janeiro de 2022.

link

CNC: Setor Público
- FAQ 45

Reconhecimento dos inventários estratégicos e dos bens a transferir/transferidos gratuitamente
ou por um valor simbólico.

link

CNC: Setor Público
- FAQ 46

Apuramento das liquidações a transitar.

link

CNC: Setor Público
- FAQ 47

Período de transição do normativo anterior para o SNC-AP.

link
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Agenda Fiscal
Até ao dia 10

janeiro 2022
Imposto do Selo

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

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

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

Até ao dia 12
IVA
Comunicação de Faturas
Os sujeitos passivos de IVA devem comunicar à AT, por transmissão
eletrónica de dados, os elementos das faturas emitidas no mês anterior.

Até ao dia 15
IRS
Modelo 11
Entrega pelos Notários, Conservadores, Secretários Judiciais, Secretários Técnicos de Justiça e entidades e profissionais com competência
para autenticar documentos particulares que titulem atos ou contratos
sujeitos a registo predial ou que intervenham nas operações 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, através da declaração modelo 11, por transmissão eletrónica de dados.

IVA
Pagamento do IVA referente ao mês de novembro de 2021

Até ao dia 20

Imposto do Selo liquidado
As entidades a quem incumba a liquidação do Imposto do Selo devem
apresentar a declaração mensal de Imposto do Selo referente ao mês
anterior, por transmissão eletrónica de dados, e efetuar o pagamento
respetivo.
O pagamento do imposto deverá ser efetuado 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 intracomunitárias ou assimiladas e/ou prestações de serviços a sujeitos passivos
sedeados noutro estado membro, devem enviar por transmissão eletrónica de dados esta declaração relativa ao mês anterior.
Declaração Periódica
Periodicidade TRIMESTRAL
Envio, por transmissão eletrónica de dados, da declaração periódica
relativa ao imposto liquidado no 4.º TRIMESTRE.
A obrigação do envio da declaração periódica subsiste, mesmo que
não haja no período correspondente operações tributáveis.
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 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 ao ano de 2021

Até ao dia 31
IRS/IRC
Declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes, em novembro de 2021

Diversos
FCT/FGCT
As entidades empregadoras aderentes com trabalhadores abrangidos
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 proceder ao respetivo
pagamento.

Retenções de IRS e IRC
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
colocados à disposição de sujeitos passivos de IRS ou IRC, residentes ou não no território nacional, devem apresentar a declaração de
pagamento de retenções de IRS e IRC, por transmissão 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.

IRC/IVA
Comunicação de inventários
IUC
Liquidação e pagamento
Os sujeitos passivos do Imposto Único de Circulação (IUC) relativo 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 alteradas,
nomeadamente nos prazos, por força de legislação que vier a ser produzida.

Agenda Fiscal
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 Declaração
Mensal de Remunerações - AT.

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

Até ao dia 12

fevereiro 2022
Declaração Recapitulativa
Periodicidade MENSAL
Os sujeitos passivos que tiverem realizado operações intracomunitárias ou assimiladas e/ou prestações de serviços a sujeitos passivos
sedeados noutro estado membro, devem enviar por transmissão eletrónica de dados esta declaração relativa ao mês anterior.
Declaração Periódica
Periodicidade TRIMESTRAL
Envio por transmissão eletrónica de dados da declaração periódica relativa ao 4º TRIMESTRE de 2021.
(A obrigação do envio da declaração periódica subsiste, mesmo que
não haja no período correspondente operações tributáveis).

Segurança Social

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

Até ao dia 20
Retenções de IRS e IRC
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
colocados à disposição de sujeitos passivos de IRS ou IRC, residentes ou não no território nacional, devem apresentar a declaração de
pagamento de retenções de IRS e IRC, por transmissão 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 abrangidos
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 proceder ao respetivo
pagamento.
Imposto do Selo
Imposto do Selo liquidado
As entidades a quem incumba a liquidação do Imposto do Selo devem
apresentar a declaração mensal de Imposto do Selo referente ao mês
anterior, por transmissão eletrónica de dados, e efetuar o pagamento
respetivo.
O pagamento do imposto deverá ser efetuado nas Tesourarias de Finanças, nos CTT, nas caixas Multibanco ou através do «Home Banking»
dos bancos aderentes.

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

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

Até ao dia 25
IVA
Pagamento do IVA mensal
Pagamento do IVA constante da declaração periódica apresentada no
mês corrente.
Pagamento do IVA trimestral
Pagamento do IVA constante da declaração periódica relativa ao 4º
TRIMESTRE de 2021 apresentada no mês corrente.

IRS/IRC
Declaração de rendimentos pagos, de retenções, deduções, contribuições sociais e de saúde e quotizações, referentes a 2021 (exceto trabalho dependente). Modelo 10.
IRS
Consulta, registo e confirmação de faturas no Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira para efeitos de deduções à coleta.

Até ao dia 28
IRS/IRC
Declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes, referente a dezembro de 2021. Modelo 30.
Comunicação de rendimentos pagos e retenções efetuadas a taxas
liberatórias, referentes a 2021. Modelo 39.
IVA
Envio da declaração mensal referente às obrigações declarativas decorrentes do regime de importação do Balcão Único, relativa ao mês
de janeiro 2022.
IUC
Liquidação e pagamento
Os sujeitos passivos do Imposto Único de Circulação (IUC) relativo 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 alteradas,
nomeadamente nos prazos, por força de legislação que vier a ser produzida.
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