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Actualidade Legislativa Interna
Anexo Diploma Diário República Descrição

link Portaria n.º 204/2021 Diário da República n.º 195/2021, 
Série I de 2021-10-07, páginas 2 - 4

Quarta alteração à Portaria n.º 18/2015, de 2 de fevereiro, que estabelece 
o regime de aplicação da ação 6.1, «Seguros», da medida 6, «Gestão 
do Risco e Restabelecimento do Potencial Produtivo», do Programa de 
Desenvolvimento Rural do Continente.

link Decreto-Lei n.º 81/2021 Diário da República n.º 197/2021, 
Série I de 2021-10-11, páginas 3 - 5

Altera os requisitos para o reconhecimento do estatuto da agricultura 
familiar e promove a adaptação da linha de crédito de curto prazo.

link Portaria n.º 205/2021 Diário da República n.º 198/2021, 
Série I de 2021-10-12, páginas 28 - 35

Regulamenta a criação e o funcionamento das Incubadoras Sociais
de Emprego

link Portaria n.º 206/2021 Diário da República n.º 200/2021, 
Série I de 2021-10-14, páginas 3 - 31 

Procede à alteração da declaração periódica do IVA, anexo R e  
respetivas instruções de preenchimento, prevendo a intervenção, por 
contabilista certificado independente, na certificação prevista no artigo 
78.º-D do CIVA.

link Despacho
n.º 10077-A/2021

Diário da República n.º 201/2021, Série 
II de 2021-10-15, páginas 488 - 488

Amplia o prazo de reposição do nível de emprego previsto no Despacho 
n.º 8148/2020, de 21 de agosto, até 31 de dezembro de 2021 e produz 
efeitos desde 01 de fevereiro de 2020.

link Despacho Normativo 
n.º 24/2021

Diário da República n.º 201/2021, Série 
II de 2021-10-15, páginas 30 - 35

Estabelece um mecanismo de apoio à recuperação da atividade 
empresarial, designado por Programa Adaptar Turismo

link Decreto-Lei n.º 84/2021 Diário da República n.º 202/2021, 
Série I de 2021-10-18, páginas 4 - 29

Regula os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos 
e serviços digitais, transpondo as Diretivas (UE) 2019/771 e (UE) 
2019/770

link Despacho Normativo 
n.º 25/2021

Diário da República n.º 202/2021, Série 
II de 2021-10-18, páginas 14 - 14

Determina novo reforço de dotação orçamental à linha de apoio às micro 
e pequenas empresas do turismo.

link Despacho Normativo 
n.º 26/2021

Diário da República n.º 202/2021, Série 
II de 2021-10-18, páginas 15 - 22

Aprova Programa de Apoio à Organização de Eventos de Interesse 
Turístico denominado Portugal Events, procedendo-se à execução da 
medida prevista no Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro.

link Decreto-Lei n.º 86/2021 Diário da República n.º 203/2021, 
Série I de 2021-10-19, páginas 4 - 10

Transpõe a Diretiva (UE) 2019/1161, estabelecendo o regime jurídico 
relativo à promoção de veículos de transporte rodoviário limpos a favor
da mobilidade com nível baixo de emissões.

link Portaria n.º 213/2021 Diário da República n.º 203/2021, 
Série I de 2021-10-19, páginas 42 - 44

Regulamenta as taxas relativas aos procedimentos de transferências 
de resíduos, aos pedidos de autorização ou licença dos sistemas de 
gestão de fluxos específicos de resíduos e aos procedimentos de 
desclassificação de resíduos.

link Despacho
n.º 10233/2021

Diário da República n.º 205/2021, Série 
II de 2021-10-21, páginas 29 - 30

Concretização de diretrizes tendentes a garantir, no âmbito do programa 
«IVAucher», o cumprimento comum das normas vigentes e boas práticas 
em matéria de proteção de dados pessoais.

link Portaria n.º 220/2021 Diário da República n.º 206/2021, 
Série I de 2021-10-22, páginas 5 - 6 

Procede à atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda
a  aplicar  aos  bens  e direitos alienados durante o ano de 2021.

link Portaria n.º 228/2021 Diário da República n.º 207/2021, 
Série I de 2021-10-25, páginas 6 - 7

Primeira alteração à Portaria n.º 73/2019, de 7 de março, que regulamenta 
o procedimento relativo à atribuição do título de reconhecimento do 
Estatuto da Agricultura Familiar.

link Decreto Regulamentar 
Regional n.º 26/2021/A

Diário da República n.º 209/2021, 
Série I de 2021-10-27, páginas 12 - 18

Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 27/2020/A, 
de 2 de dezembro, que estabelece os limites e as condições para a 
viabilização das utilizações não agrícolas referidas no Regime Jurídico
da Reserva Agrícola Regional.

link Decreto Legislativo 
Regional n.º 32/2021/A

Diário da República n.º 210/2021, 
Série I de 2021-10-28, páginas 21 - 22

Adapta à Região Autónoma dos Açores o Decreto-Lei n.º 54-A/2021
de 25 de junho.

link Portaria n.º 230-A/2021 
Diário da República n.º 211/2021, 1º 
Suplemento, Série I de 2021-10-29, 
páginas 2 - 3

Revoga a Portaria n.º 592/2010, de 29 de julho, na sua redação atual,
e estabelece o regime transitório.

Jurisprudência TJUE

Jurisprudência TC

Anexo Processo Tema

link Acórdão do Tribunal de Justiça (Nona Secção) 
de 21 de outubro de 2021, Processo C-373/19

Reenvio prejudicial – Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – 
Artigo 132.°, n.° 1, alíneas i) e j) – Isenção a favor de certas atividades de interesse geral – 
Educação da infância ou da juventude, ensino escolar ou universitário – Ensino escolar
ou universitário – Cursos básicos de natação

link
Acórdão do Tribunal de Justiça (Oitava 
Secção) de 14 de outubro de 2021, Processos 
apensos C-45/20 e C-46/20

Reenvio prejudicial — Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) — Diretiva 2006/112/CE — 
Artigo 167.°, artigo 168.°, alínea a), artigo 250.° e artigo 252.° — Dedução do imposto pago a 
montante — Bem imóvel — Escritório — Instalação fotovoltaica — Decisão de afetação que 
confere direito a dedução — Comunicação da decisão de afetação — Prazo de caducidade 
para o exercício de um direito a dedução — Presunção de afetação ao património privado do 
sujeito passivo na falta de comunicação da decisão de afetação — Princípio da neutralidade 
— Princípio da segurança jurídica — Princípios da equivalência e da proporcionalidade

link
Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira 
Secção) de 28 de outubro de 2021, Processo 
C-324/20

Reenvio prejudicial – Diretiva 2006/112/CE – Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) – 
Prestação de serviços – Artigo 63.° – Exigibilidade do IVA – Artigo 64.°, n.° 1 – Conceito 
de “prestação que dá origem a pagamentos sucessivos” – Prestação de caráter pontual 
remunerada por um pagamento fracionado – Artigo 90.°, n.° 1 – Redução do valor tributável 
– Conceito de “não pagamento do preço”

link
Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta 
Secção) de 21 de outubro de 2021, Processo 
C-80/20

Reenvio prejudicial – Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) – 
Diretiva 2006/112/CE – Artigos 167.° a 171.° e artigo 178.°, alínea a) – Direito a dedução 
do IVA – Reembolso do IVA a sujeitos passivos estabelecidos num Estado-Membro 
diferente do Estado-Membro do reembolso – Posse de uma fatura – Diretiva 2008/9/CE 
– Indeferimento do pedido de reembolso – “Estorno” da fatura pelo fornecedor – Emissão 
de nova fatura – Novo pedido de reembolso – Indeferimento

link
Acórdão do Tribunal de Justiça (Sétima 
Secção) de 28 de outubro de 2021, 
Processos apensos C-221/20 e C-223/20

Reenvio prejudicial – Fiscalidade – Diretiva 92/83/CEE – Imposto sobre o álcool e 
as bebidas alcoólicas – Cerveja – Artigo 4.°, n.° 2 – Possibilidade de aplicar taxas de 
imposto reduzidas à cerveja produzida por pequenas fábricas de cerveja independentes – 
Tratamento como única fábrica de cerveja independente dado a duas ou mais pequenas 
fábricas de cerveja – Obrigação de transposição

link
Acórdão do Tribunal de Justiça (Sétima 
Secção) de 6 de outubro de 2021, Processo 
C-717/19

Reenvio prejudicial — Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) — Diretiva 2006/112/
CE — Artigo 90.o, n.o 1 — Redução do valor tributável em caso de redução de preço 
depois de efetuada a operação — Contribuições pagas por uma empresa farmacêutica 
ao organismo estatal de seguro de saúde — Artigo 273.o — Formalidades administrativas 
impostas pela legislação nacional para o exercício do direito à redução — Princípios da 
neutralidade fiscal e da proporcionalidade

link
Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira 
Secção) de 21 de outubro de 2021, Processo 
C-396/20

Reenvio prejudicial – Fiscalidade – Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 
– Modalidades de reembolso do IVA a sujeitos passivos não estabelecidos no 
Estado-Membro de reembolso – Diretiva 2008/9/CE – Artigo 20.°, n.° 1 – Pedido de 
informações adicionais pelo Estado-Membro de reembolso – Elementos suscetíveis de 
ser objeto de um pedido de informações adicionais – Discrepância entre o montante 
indicado no pedido de reembolso e o montante constante das faturas apresentadas – 
Princípio da boa administração – Princípio da neutralidade do IVA – Prazo de caducidade 
– Consequências sobre a retificação do erro do sujeito passivo

Anexo Acordão Diário da República Descrição

link
Acórdão (extrato) n.º 
488/2021 do Tribunal 
Constitucional

Diário da República n.º 
203/2021, Série II de 2021-
10-19, páginas 92 - 92

Julga inconstitucional a dimensão normativa extraída do artigo 44.º, n.º 2, do Código 
do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, na redação que lhe foi dada 
pelo Decreto -Lei n.º 198/2001, de 3 de julho, segundo a qual se estabelece uma 
presunção inilidível no âmbito de ganhos de mais -valias sujeitos a Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Singulares, decorrentes da alienação onerosa de bens 
imóveis, por violação do princípio da capacidade contributiva.

link

Acórdão (extrato) 
n.º 731/2021 
do Tribunal 
Constitucional

Diário da República n.º 
206/2021, Série II de 2021-
10-22, páginas 341 - 341

Não julga inconstitucional a norma do artigo 100.º do Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas (CIRE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 
de março, na interpretação segundo a qual a declaração de insolvência suspende 
o prazo prescricional das dívidas tributárias imputáveis ao devedor insolvente; 
não julga inconstitucional a norma do artigo 49.º, n.º 1, da lei geral tributária, na 
redação dada pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de dezembro, em conjugação com o 
artigo 2.º, alínea d), desta mesma lei e com o artigo 327.º, n.º 1, do Código Civil, 
na interpretação segundo a qual o prazo de prescrição das dívidas tributárias 
interrompido com a citação não volta a correr enquanto não transitar em julgado a 
decisão que puser termo ao processo.

link

Acórdão (extrato) 
n.º 756/2021 
do Tribunal 
Constitucional

Diário da República n.º 
206/2021, Série II de 2021-
10-22, páginas 344 - 344

Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 2.º, 3.º, 4.º, 11.º e 12.º do regime 
jurídico da «Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético», criado pelo 
artigo 228.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, e prorrogado para o ano de 
2016 pelo artigo 6.º da Lei n.º 159-C/2015, de 30 de dezembro.

  

Síntese das Instruções Administrativas

Doutrina Administrativa e Informações Vinculativas

Anexo Diploma Documento Descrição

link Despacho do SEAF n.º 351/2021-XXII Ajustamento do calendário fiscal de 2021/2022. 

link Ofício-Circulado n.º 15858/2021 STADA - Apresentação dos documentos de suporte

link Ofício-Circulado n.º 15859/2021 Encaminhamento de mercadorias a verificar noutros locais.

link Ofício-Circulado n.º 15863/2021 Prova de origem - Acordo UE - ESA (Zimbabué). Publicação Aviso com.

link Ofício-Circulado n.º 15864/2021 Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro a partir de 1 de novembro.

link Ofício-Circulado n.º 15865/2021 FRANQUIAS ADUANEIRAS - CÓDIGOS ESPECIAIS NC E TARIC
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A presente newsletter contém a atualidade legislativa publicada em 
outubro de 2021, destacando-se, a seguinte:

Impostos e Taxas

• Portaria n.º 206/2021 - Procede à alteração da declaração periódica 
do IVA, anexo R e respetivas instruções de preenchimento, prevendo 
a intervenção, por contabilista certificado independente, na certifica-
ção prevista no artigo 78.º-D do CIVA.
• Portaria n.º 220/2021 - Procede à atualização dos coeficientes de 
desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados du-
rante o ano de 2021.

Proteção de Dados Pessoais

• Despacho n.º 10233/2021 - Concretiza diretrizes tendentes a garan-
tir, no âmbito do programa «IVAucher», o cumprimento comum das 
normas vigentes e boas práticas em matéria de proteção de dados 
pessoais.

Comércio Digital

• Decreto-Lei n.º 84/2021 - Regula os direitos do consumidor na com-
pra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais, transpondo as 
Diretivas (UE) 2019/771 e (UE) 2019/770.

Agricultura

• Decreto-Lei n.º 81/2021 - Altera os requisitos para o reconhecimento 
do estatuto da agricultura familiar e promove a adaptação da linha de 
crédito de curto prazo.

COVID 19

• Despacho n.º 10077-A/2021 - Amplia o prazo de reposição do nível 
de emprego previsto no Despacho n.º 8148/2020, de 21 de agosto, 
até 31 de dezembro de 2021 e produz efeitos desde 01 de fevereiro 
de 2020.
• Despacho Normativo n.º 24/2021 - Estabelece um mecanismo de 
apoio à recuperação da atividade empresarial, designado por Progra-
ma Adaptar Turismo.

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 novembro 
e dezembro de 2021, constituindo exceção às mesmas o decorrente 
da aplicação das condições especiais criadas para pagamentos de 
impostos no regime prestacional no âmbito do COVID-19.

Editorial

Síntese das Informações Vinculativas

Anexo Diploma Documento Descrição

link CIS e TGIS
7.º, n.º 1, al. e) e n.º 7 do 
CIS; Verbas 17.3.1 e 17.3.4 
da TGIS

senção de imposto do selo prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 7.° do CIS 

link CIS e TGIS 7.º, n.º 1, al. i) do CIS; 
Verba 17 da TGIS 

Contrato de Suprimento - (In)Aplicabilidade da isenção prevista na alínea i)
do n.º 1 do artigo 7.º do CIS 

link CIVA Al. a) do n.º 1 e o n.º 3
do art.º 18.º Taxas – Transmissão de farinha com aditivos na sua incorporação

link CIVA Al. a) do n.º 1 e o n.º 3
do artigo 18.º Taxas – Transmissão de “Resguardos de proteção”

link CIVA Al. a) do n.º 6 do artigo 6.º 
e al. i) do n.º 1 do art.º 29.º 

Localização das operações – Prestações de serviços a clientes localizados fora
do território Nacional

link CIVA Al. c) do n.º 1 do artigo 21.º Deduções – Transporte dos funcionários para / das instalações da fábrica

link CIVA Al. c) do n.º 1 e o n.º 3 do 
art.º 18.º Taxas – Transmissão de colchões e almofadas anti escaras e calçado ortopédico

link CIVA Art.º 14.º do RITI e al. a) do 
n.º 6 do art.º  6.º

Incidência / Isenções – Venda de tecidos para confeção de vestuário a residentes 
noutros Estados Membros, cujos confecionadores que procedem à sua transformação 
se encontram localizados em território nacional

link CIVA N.º 1 do art.º 20.º e art.º 21 Deduções – Aquisição de uma bicicleta elétrica ou convencional

link CSB e ASSB

Art.º 2.º, n.º 1, da Portaria 
n.º 121/2011, de 30.03 e 
art.º 18º, n.º 2, da Lei n.º 
27- A/2020, de 24 de julho

Incidência subjetiva - Conceito de sujeito passivo

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/204-2021-172481666
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/81-2021-172604610
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/205-2021-172684602
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Portaria_206_2021.pdf
https://files.dre.pt/2s/2021/10/201000001/0000200002.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho-normativo/24-2021-172809466
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho-normativo/25-2021-172942286
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho-normativo/26-2021-172942287
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/86-2021-173035672
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/213-2021-173054075
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_10233_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Portaria_220_2021.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/228-2021-173345919
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/26-2021-173452294
https://files.dre.pt/1s/2021/10/21000/0002100022.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/230-a-2021-173595934
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247861&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=41659524
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247606&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=41659524
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248290&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=41659524
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247867&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=41659524
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248289&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=41659524
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247054&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=41659524
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247869&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=41659524
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-extrato/488-2021-173035580
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-extrato/731-2021-173286500
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-extrato/756-2021-173286503
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_351_2021_XXII.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/oficios_circulados/Pages/Oficio_circulado_15858_2021.aspx
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/oficios_circulados/Pages/Oficio_circulado_15859_2021.aspx
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/oficios_circulados/Pages/Oficio_circulado_15863_2021.aspx
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/oficios_circulados/Pages/Oficio_circulado_15864_2021.aspx
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15865_2021.pdf
www.verbochave.pt
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/selo/Documents/FD_IVE_15372.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/selo/Documents/FD_IVE_15431.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/Vinculativa_21793.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/Vinculativa_22015.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/Vinculativa_20672.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/Vinculativa_21206.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/Vinculativa_21682.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/Vinculativa_19605.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/Vinculativa_18147.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/Contribuicoes_extraordinarias/CSB/Documents/Ficha_Doutrinaria_PIV_21843.pdf
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Agenda Fiscal

Agenda Fiscal

novembro 2021

dezembro 2021

Até ao dia 10

IRS
Declaração de Remunerações (AT)
As Entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente de-
vem, 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 13

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

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 celebra-
dos 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 12/1.

IRC
Pagamentos por Conta
As sociedades e outras pessoas coletivas que exerçam atividades 
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 Tesourarias 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 opera-
ções 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 julga-
do, no mês anterior, suscetíveis de produzir rendimentos, através da 
declaração modelo 11, por transmissão eletrónica de dados.

Até ao dia 20

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 arti-
go 228.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31/12 (OE/2014)] prorrogada para 
2021 pela Lei n.º 75-B/2020 de 31/12 (OE/2021), devem entregar por 
transmissão eletrónica de dados, a Declaração Modelo 27 e efetuar 
o respetivo pagamento.

Retenções de IRS e IRC
As entidades que, no mês findo, fizeram a retenção do imposto inci-
dente sobre rendimentos (de trabalho, empresariais e profissionais, 
de capitais, prediais, de pensões, de incrementos patrimoniais) pa-
gos ou colocados à disposição de sujeitos passivos de IRS ou IRC, 
residentes ou não no território nacional, devem apresentar a decla-
ração 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 abrangi-
dos 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 de-
vem 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.

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 2019, 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 docu-
mento de cobrança poderá ser pago 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 OUTUBRO. Prazo prorrogado por despacho do SEAAF.
(A obrigação do envio da declaração periódica subsiste, mesmo que 
não haja no período correspondente operações tributáveis).

Declaração Recapitulativa
Periodicidade MENSAL
Os sujeitos passivos que tiverem realizado operações intracomunitá-
rias ou assimiladas e/ou prestações de serviços a sujeitos passivos 
sedeados noutro estado membro, devem enviar por transmissão ele-
trónica de dados esta declaração relativa ao mês anterior.

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

Até ao dia 27

IVA
Pagamento do IVA mensal
Pagamento do IVA constante da declaração periódica apresentada 
no mês corrente. Prazo prorrogado por despacho do SEAAF.

Até ao dia 31

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 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.

Até ao dia 02

Diversos
Indústria Farmacêutica - Declaração Modelo 28
As entidades referidas no artigo 2.º do regime da contribuição ex-
traordinária sobre aindústria farmacêutica, aprovado pelo artigo 168.º 
da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 (OE/2015) e cuja vigência foi prorro-
gada para 2021 pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, devem 
apresentar esta declaração, por transmissão eletrónica de dados, re-
lativa ao trimestre anterior, e efetuar o respetivo pagamento.

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.

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.

Até ao dia 22

Diversos
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.

Retenções de IRS e IRC
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 patrimo-
niais) 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 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.

Imposto do Selo
Imposto do Selo liquidado
As entidades a quem incumba a liquidação do Imposto do Selo de-
vem 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 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.

Declaração Periódica
Periodicidade TRIMESTRAL
Envio, por transmissão eletrónica de dados, da declaração periódi-
ca relativa ao imposto liquidado no 3.º TRIMESTRE. Prazo prorro-
gado por despacho do SEAAF.
A obrigação do envio da declaração periódica subsiste, mesmo 
que não haja no período correspondente operações tributáveis.

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

Pequenos Retalhistas
Os sujeitos passivos abrangidos pelo regime especial de tributa-
ção dos pequenos retalhistas devem pagar na Tesouraria de Fi-
nanças competente, por meio do modelo P2 – Documento Único 
de Cobrança (DUC), o imposto referente ao 3º trimestre.
No caso de não haver imposto a pagar, deverá ser apresentada 
na repartição de finanças competente, no mesmo prazo, a guia 
modelo 1074.

Segurança Social
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 trimestral
Pagamento do IVA respeitante ao 3º TRIMESTRE, constante da 
declaração periódica apresentada no mês corrente. Prazo prorro-
gado por despacho do SEAAF.

Pagamento do IVA mensal
Pagamento do IVA constante da declaração periódica apresentada 
no mês corrente. Prazo prorrogado por despacho do SEAAF.

Até ao dia 30

IMI
Imposto Municipal Sobre Imóveis
Pagamento da 2.ª ou 3ª prestação do Imposto Municipal Sobre 
Imóveis, no caso de ser superior a €100 ou €500, respetivamente.
A AT enviará durante o mês de outubro o competente documento 
de cobrança, que em caso de extravio deverá ser solicitado em 
qualquer serviço de finanças pelo sujeito passivo.

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 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.

11.2021 · Consultoria, Lda.
Rua Mouzinho da Silveira, nº27 - 5ºA · 1250-166 Lisboa · Portugal · T +351 213 570 797 · www.verbochave.pt

copyright ©  2021 · Se desejar cancelar a subscrição desta newsletter, por favor faça reply deste e-mail com assunto “cancelar”. 

www.verbochave.pt

