
 
 

 

 

 

EM DESTAQUE 

 

 

ORÇAMENTO ESTADO 2021 

Em 31 de dezembro foi publicada a Lei nº 75-B/2020, que 

aprova o Orçamento de Estado para 2021. 

A Lei do Orçamento de Estado para 2021, incluindo as 

alterações, atualizações e autorizações em matéria fiscal 

nela previstas, entrou em vigor em 1 de janeiro de 2021. 

As suas principais alterações em matéria fiscal, encontram-

se elencadas no ponto relativo a Legislação Fiscal. 

 

Medidas tomadas no âmbito da Pandemia 
COVID 19 
No âmbito do surgimento da Pandemia COVID 19 têm vindo 

a surgir diversas medidas de apoio aos cidadãos e empresas, 

para fazer face aos prejuízos decorrentes das medidas que 

foram necessárias tomar seguindo as orientações da OMS e 

Autoridades de Saúde Pública (DGS). 
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LEGISLAÇÃO FISCAL 

ORÇAMENTO DE ESTADO 2021 

 

A Lei nº 75-B/2020, de 31 de dezembro, publicou o Orçamento do Estado para 2021. 

A remuneração mínima mensal garantida para o ano de 2021 é de 665 Euros, aguardando-se 

ainda a publicação do indexante de apoios sociais (IAS) para 2021. 

As principais alterações fiscais foram as seguintes: 

IRC 

1. Rendimentos obtidos imputáveis a estabelecimento estável em território 

português - É aditada uma disposição que especificamente determina a imputação 

ao lucro tributável do estabelecimento estável das entidades não residentes os 

rendimentos derivados de vendas efetuadas a pessoas ou entidades com residência, 

sede ou direção efetiva em território português de bens ou mercadorias idênticos ou 

similares aos vendidos através desse estabelecimento estável. 

2. Alterações ao conceito de estabelecimento estável de empresas não residentes - 

São introduzidas algumas especificações ao conceito de estabelecimento estável de 

entidades não residentes.  

3. Tributações autónomas 

• Viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in - A redução das taxas de 

tributação autónoma para as viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in 

apenas se aplica para esse tipo de viaturas cuja bateria possa ser carregada 

através de ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima, no 

modo elétrico, de 50 quilómetros e emissões oficiais inferiores a 50 gCO2/km. 

• Tributações autónomas de 2020 e 2021 para as cooperativas, micro, pequenas e 

médias empresas – Disposição transitória - Esta disposição transitória apenas se 

aplica às cooperativas e às micro, pequena e média empresa (conceito da 

certificação de PME). Nos períodos de tributação de 2020 e 2021, não será 

aplicado o aumento de 10 pontos percentuais das taxas de tributação autónoma 

quanto aos sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal no período em 

causa, desde que se cumpram cumulativamente as seguintes condições: 



 
 

 

a) Quando o sujeito passivo tenha obtido lucro tributável em um dos três 

períodos de tributação anteriores; e  

b) Tenha sido entregue dentro do prazo legal a Modelo 22 e IES dos dois 

períodos de tributação anteriores. Também não será aplicado o aumento de 

10 pontos percentuais das taxas de tributação autónoma quanto aos 

sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal no período em causa, nos 

períodos de tributação de 2020 e 2021, quando estes correspondam ao 

período de tributação de início de atividade ou a um dos dois períodos 

seguintes (anteriormente estava previsto apenas para o período de 

tributação do início de atividade e para o seguinte). 

4. Suspensão dos pagamentos por conta - Em 2021, as entidades classificadas como 

cooperativas ou como micro, pequenas e médias empresas (conceito de certificação 

PME), podem ser dispensadas dos pagamentos por conta, definidos pelo disposto nos 

artigos 105.º a 107.º do Código do IRC. Essas entidades abrangidas pela referida 

dispensa, que pretendam efetuar o pagamento por conta, podem realizar esse 

pagamento, nos termos e nos prazos definidos por lei. 

IRS 

1. Alteração ao regime fiscal de transferência de imóveis da atividade profissional ou 

empresarial da categoria B para o património particular do empresário em nome 

individual ou profissional independente e vice-versa, tendo sido revogada a 

disposição de não tributação na categoria B de IRS da transferência para o património 

particular do empresário de bem imóvel habitacional que seja imediatamente afeto 

á obtenção de rendimentos da categoria F. Adicionalmente, é revogada a disposição 

de diferimento da tributação como mais-valia na categoria G de IRS da transferência 

para a atividade empresarial ou profissional do sujeito passivo da categoria B de IRS 

para bem imóvel habitacional que fosse restituído ao património particular do 

empresário para ser afeto à obtenção de rendimentos da categoria F, enquanto o 

imóvel mantivesse aquela afetação. Este regime é substituído por um novo regime 

para a tributação de bens imóveis que possam ser transferidos entre o património 

particular e atividade empresarial ou profissional e vice-versa.  

2. Alteração ao Regime do Reinvestimento - No regime de reinvestimento dos valores 

de realização pela alienação de habitação própria e permanente em produtos 

financeiros (seguros do ramo vida, fundos de pensões e regime público de 

capitalização), existiram algumas alterações de pormenor, com a inclusão 

especificamente dos seguros financeiros do ramo vida, com extensão à aplicação das 



 
 

 

condições aos unidos de facto, e no caso de incumprimento das condições, a 

interrupção do pagamento regular das prestações dos produtos financeiros 

referidos. Estas alterações têm natureza interpretativa, exceto na parte relativa à 

duração da prestação regular periódica (referente à alteração para seguros 

financeiros do ramo vida). 

3. Alteração da determinação do valor de aquisição dos imóveis transferidos entre a 

atividade empresarial ou profissional e o património particular do empresário e 

vice-versa, passando o valor de aquisição desses imóveis a ser determinado na esfera 

particular, tenha sido adquirido a título oneroso ou gratuito. Para os imóveis, deixa 

de ser considerado o valor de mercado à data da afetação património particular à 

atividade empresarial ou profissional. No apuramento das mais-valias da categoria G 

de IRS, pela alienação de imóveis, deixam de ser considerados os encargos com a 

valorização dos imóveis durante o período em que os mesmos tenham estado afetos 

à atividade empresarial ou profissional. Estas alterações estão relacionadas com a 

revogação e substituição do regime de tributação da transferência dos imóveis entre 

a atividade empresarial ou profissional dos sujeitos passivos da categoria B de IRS e 

o seu património particular. 

4. Introdução do regime de preços de transferência na determinação de mais valias 

no âmbito da categoria G de IRS. É introduzida uma norma anti abuso fiscal na 

determinação das mais-valias da categoria G de IRS, estabelecendo a aplicação das 

limitações das regras de preços de transferência previstas no artigo 63º do CIRC. 

5. Alterações nas deduções à coleta de IRS por exigência de fatura, nomeadamente, 

passa a ser possível a dedução à coleta de IRS por exigência de fatura, a ser 

classificada no Portal E-Fatura de cada contribuinte, as despesas com atividades 

desportivas e de ginásio.  

6. Dedução à coleta de IRS do valor suportado com máscaras e álcool gel (Despesas 

de saúde). Os valores com a aquisição de máscaras de proteção respiratória e de gel 

desinfetante cutâneo são considerados como despesas de saúde, nos termos e para 

os efeitos previstos no artigo 78.º-C do Código do IRS, enquanto a sua transmissão 

estiver sujeita à taxa reduzida do IVA. 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

1. Taxa reduzida de IVA 

É aplicável a taxa reduzida de IVA (6%) a:  



 
 

 

 

• Máscaras de proteção respiratória e gel desinfetante cutâneo (mantendo-se 

o regime em vigor, decorrente da Lei 13/2020, de 7 de maio);  

• Castanhas e frutos vermelhos congelados;  

• Empreitadas de reabilitação de imóveis realizadas ao abrigo de programas 

apoiados financeiramente pelo IHM (Investimentos Habitacionais da 

Madeira) e pela Direção Regional de Habitação dos Açores.  

 

2. Isenções 

• É aprovada a extensão da isenção temporária de IVA nas transmissões e 

aquisições intracomunitárias de bens necessários para combater os efeitos 

da pandemia, realizadas pelo Estado e outros organismos públicos, bem 

como por organizações sem fins lucrativos ou por instituições científicas e 

de ensino superior. 

3. Requisitos das faturas 

• Fica suspensa, durante o ano de 2021, a entrada em vigor do n.º 3 do artigo 

7.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, que determina a 

obrigatoriedade de fazer constar, nas faturas e demais documentos 

fiscalmente relevantes, um código de barras bidimensional (código QR) e um 

código único de documento. 

Imposto de Selo (IS) 

Crédito ao consumo - Mantém-se, até 31.12.2021, como forma de desincentivo ao 

crédito ao consumo, o agravamento em 50% das taxas previstas nas verbas 17.2.1 a 

17.2.4. 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) 

1 Adquirentes dominados por entidade com domicílio em território com regime fiscal 

mais favorável - Passam a tributar-se a uma taxa agravada de 10% (tal como vigorava 

já no caso de aquisição direta) as transmissões de imóveis em que os adquirentes 

constituam entidade dominada ou controlada, direta ou indiretamente, por entidade 

que tenha domicílio fiscal em país, território ou região sujeito a um regime fiscal mais 

favorável. 

 



 
 

 

2 Aquisição de ações de sociedades anónimas proprietárias de imóveis 

Estabelece-se a sujeição a IMT da aquisição de ações em sociedades anónimas, não 

admitidas à negociação em mercado regulamentado, quando, de forma cumulativa:  

 

• o valor do ativo da sociedade resulte, direta ou indiretamente, em mais de 

50%, de bens imóveis situados em território nacional, atendendo ao valor 

de balanço (ou, se superior, ao valor patrimonial tributário);  

• tais imóveis não se encontrem diretamente afetos a uma atividade de 

natureza agrícola, industrial ou comercial, excluindo a compra e venda de 

imóveis; e  

• por aquela aquisição, por amortização ou quaisquer outros factos, algum 

dos sócios fique a dispor de, pelo menos, 75% do capital social, ou o número 

de sócios se reduza a dois casados ou unidos de facto, devendo, em qualquer 

dos casos, as partes sociais ou quotas próprias detidas pela sociedade ser 

proporcionalmente imputadas aos sócios na proporção da respetiva 

participação no capital social.  

 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

Sujeitos passivos dominados por entidade com domicílio em território com regime 

fiscal mais favorável 

Passa a aplicar-se igualmente a taxa agravada de imposto de 7,5% (para além, como 

vigorava até à data, dos casos de detenção direta por entidades com domicílio fiscal 

em território com regime fiscal mais favorável) aos imóveis detidos por sujeitos 

passivos que constituam entidades dominadas ou controladas, direta ou 

indiretamente, por entidade que tenha domicílio fiscal em país, território ou região 

sujeito a um regime fiscal mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do 

Ministro das Finanças. 

Lei n.º 75-B/2020 - Diário da República n.º 253/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-12-31 

 

IRS – Tabelas de retenção na fonte – trabalho dependente e pensões 

 

O Despacho n.º 11886-A/2020, de 3 de dezembro, aprovou 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 2021. 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639825/details/maximized?serie=I&day=2020-12-31&date=2020-12-01


 
 

 

Despacho nº 11886-A/2020, de 3 de dezembro, do Gabinete do Secretário de Estado 

Adjunto e dos Assuntos Fiscais 

 

Obrigações Declarativas Fiscais – Regime do Justo Impedimento dos Contabilistas 

Certificados 

 

A Portaria nº 276/2020, de 4 de dezembro, procedeu à primeira alteração à Portaria n.º 

232/2020, de 1 de outubro, que estabelece as obrigações declarativas fiscais que estão 

abrangidas pelo regime do justo impedimento de curta duração, previsto no artigo 12.º-A do 

Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 452/99, de 5 

de novembro. 

 

Portaria n.º 276/2020 - Diário da República n.º 236/2020, Série I de 2020-12-04 

 

Modelo de declaração da contribuição extraordinária sobre fornecedores do SNS 

 

A Portaria n.º 283/2020, de 10 de dezembro, aprovou o modelo de declaração da contribuição 

extraordinária sobre os fornecedores do Serviço Nacional de Saúde (modelo 56) 

 

Portaria nº 283/2020 - Diário da República nº 239/2020, Série I de 2020-12-10 

 

IMI – Valor médio de construção por m2 – artigo 39º 

 

A Portaria nº 289/2020, de 17 de dezembro, 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 2021. 

 

Portaria n.º 289/2020 - Diário da República n.º 244/2020, Série I de 2020-12-17 

 

Impostos sobre o rendimento – novos modelos de declarações 

 

A Portaria nº 295/2020, de 21 de dezembro, veio alterar a Portaria n.º 523/2003, de 4 de julho, 

relativa ao modelo da declaração de pagamento de retenções na fonte de imposto sobre o 

rendimento das pessoas singulares (IRS) e de imposto sobre o rendimento das pessoas 

coletivas (IRC). 

Portaria n.º 295/2020 - Diário da República n.º 246/2020, Série I de 2020-12-21 
 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150233207/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=150233205&fbclid=IwAR1wDWtDU5G_aqZqvi2XLBVXv5Wg5k2gV2K7DjSIU1NOEtwXHT4XwRBU6TE
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150233207/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=150233205&fbclid=IwAR1wDWtDU5G_aqZqvi2XLBVXv5Wg5k2gV2K7DjSIU1NOEtwXHT4XwRBU6TE
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/144272499/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/144272499/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/693823/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150368749/details/maximized?serie=I&day=2020-12-04&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150757509/details/maximized?serie=I&day=2020-12-10&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151323163/details/maximized?serie=I&day=2020-12-17&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/666729/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151662904/details/maximized?serie=I&day=2020-12-21&date=2020-12-01


 
 

 

Benefícios Fiscais – Obrigações declarativas – Modelo 25 

 

A Portaria nº 296/2020, de 22 de dezembro, aprova a declaração modelo 25 - donativos 

recebidos e respetivas instruções de preenchimento a utilizar pelas entidades que recebam 

donativos fiscalmente relevantes no âmbito do regime consagrado no Estatuto dos Benefícios 

Fiscais (EBF). 

 

Portaria n.º 296/2020 - Diário da República n.º 247/2020, Série I de 2020-12-22 
 

IVA – Alterações no preenchimento da Declaração Recapitulativa – Operações 

Intracomunitárias 

 

A Portaria nº 298-A/2020, de 23 de dezembro, altera as instruções de preenchimento da 

declaração recapitulativa, a que se referem a alínea i) do n.º 1 do artigo 29.º do Código do IVA 

e a alínea c) do n.º 1 do artigo 23.º do Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias, 

aprovadas pela Portaria n.º 215/2020, de 10 de setembro, as quais são aplicáveis às operações 

realizadas a partir de 1 de janeiro de 2021. 

 

Portaria n.º 298-A/2020 - Diário da República n.º 248/2020, 1º Suplemento, Série I de 

2020-12-23 
 

Retenções na Fonte – Obrigações declarativas – Modelo 10 

 

A Portaria nº 300/2020, de 24 de dezembro, aprova a Declaração Modelo 10 - Rendimentos e 

retenções - Residentes, e respetivas instruções de preenchimento. 

 

Portaria n.º 300/2020 - Diário da República n.º 249/2020, Série I de 2020-12-24 

 

Regularizações de IVA artigos. 78º B e 78º C do CIVA – Pedido de Autorização Prévia 

 

A Portaria nº 303/2020, de 28 de dezembro, regulamenta a apresentação do pedido de 

autorização prévia no procedimento de regularização previsto nos artigos 78.º-B e 78.º-C do 

Código do IVA e aprova os modelos e respetivas instruções. 

 

Portaria n.º 303/2020 - Diário da República n.º 250/2020, Série I de 2020-12-28 

 

Obrigações declarativas - Comunicação de determinados mecanismos internos ou 

transfronteiriços com relevância fiscal, conforme previsão da Lei n.º 26/2020, de 21 de 

julho,–– Modelo 58 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151865083/details/maximized?serie=I&day=2020-12-22&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/142487105/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152015948/details/maximized?serie=I&day=2020-12-23&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152015948/details/maximized?serie=I&day=2020-12-23&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152197938/details/maximized?serie=I&day=2020-12-24&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152197933/details/maximized?serie=I&day=2020-12-28&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138461836/details/normal?l=1


 
 

 

 

A Portaria nº 304/2020, de 29 de dezembro, aprovou a declaração modelo 58 para 

cumprimento da obrigação declarativa de comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira 

(AT) de determinados mecanismos internos ou transfronteiriços com relevância fiscal, 

conforme previsão da Lei n.º 26/2020, de 21 de julho, alterada pelo Decreto-Lei n.º 53/2020, 

de 11 de agosto, e respetivas informações gerais e instruções de preenchimento. 

 

Portaria n.º 304/2020 - Diário da República n.º 251/2020, Série I de 2020-12-29 

 

Medidas Anti-Abuso - Atualização da “Lista de paraísos fiscais” 

 

A Portaria nº 309-A/2020, de 31 de dezembro, alterou a Portaria n.º 150/2004, de 13 de 

fevereiro, que aprova a lista dos países, territórios e regiões com regimes de tributação 

privilegiada, claramente mais favoráveis, nomeadamente a saída desta lista do Principado de 

Andorra. 

 

Portaria n.º 309-A/2020 - Diário da República n.º 253/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-

12-31 

Durante o mês de dezembro a restante legislação fiscal publicada está inserida nas 

Medidas tomadas no âmbito da Pandemia COVID 19. 

 

OUTRA LEGISLAÇÃO 

 
Setor Financeiro – Prestação Serviços por entidades com sede no Reino Unido – Regime 
transitório 
 

O Decreto-Lei nº 106/2020, de 23 de dezembro, veio aprovar o regime transitório aplicável à 
prestação de serviços financeiros por entidades com sede no Reino Unido 
 
Decreto-Lei n.º 106/2020 - Diário da República n.º 248/2020, Série I de 2020-12-23 
 

Programas operacionais / Apoio 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138461836/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140013522/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152422623/details/maximized?serie=I&day=2020-12-29&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/578338/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152637737/details/maximized?serie=I&day=2020-12-31&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152637737/details/maximized?serie=I&day=2020-12-31&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152015941/details/maximized?serie=I&day=2020-12-23&date=2020-12-01


 
 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CONTINENTE  

 

A Portaria nº 298/2020, de 23 de dezembro, estabelece as regras do prolongamento dos 
compromissos agroambientais no ano de 2021 na ação n.º 7.2, «Produção integrada», na ação 
n.º 7.5, «Uso eficiente da água», e na operação n.º 7.10.2, «Manutenção das galerias 
ripícolas», e a possibilidade de novo ciclo de compromissos, com um período de duração de 
dois anos, nas ações n.os 7.1, «Agricultura biológica», 7.3, «Pagamentos Rede Natura», 7.4, 
«Conservação do solo», 7.6, «Culturas permanentes tradicionais», 7.7, «Pastoreio extensivo», 
7.8.1, «Manutenção de raças autóctones em risco», 7.9, «Mosaico agroflorestal», e 7.12, 
«Apoio agroambiental à apicultura», existentes no âmbito da medida n.º 7, «Agricultura e 
recursos naturais», inserida na área n.º 3, «Ambiente, eficiência no uso dos recursos e clima», 
do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 
 

Portaria n.º 298/2020 - Diário da República n.º 248/2020, Série I de 2020-12-23 
 

Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde - Alteração 

 

A Portaria nº 302/2020, de 24 de dezembro, veio proceder à terceira 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, um regime extraordinário de majoração das bolsas mensais 

do «Contrato emprego-inserção» (CEI) e do «Contrato emprego-inserção+» (CEI+), bem como 

um incentivo de emergência à substituição de trabalhadores ausentes ou temporariamente 

impedidos de trabalhar nos equipamentos sociais de saúde. 

 

Portaria n.º 302/2020 - Diário da República n.º 249/2020, Série I de 2020-12-24 

 

Programa Regressar - Prolongamento 
 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 124/2020, de 31 de dezembro, veio proceder ao 

prolongamento e renovação do Programa Regressar. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/2020 - Diário da República n.º 253/2020, Série 

I de 2020-12-31 

 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152015943/details/maximized?serie=I&day=2020-12-23&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130956136/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130956136/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152197940/details/maximized?serie=I&day=2020-12-24&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639810/details/maximized?serie=I&day=2020-12-31&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639810/details/maximized?serie=I&day=2020-12-31&date=2020-12-01


 
 

 

CONTABILIDADE  

COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILISTICA (CNC)  

Sector Público 

 

A Comissão de Normalização Contabilística atualizou a FAQ 2 – Desempenho Orçamental. 

 

FAQ 2 - Demonstração do Desempenho Orçamental - CNC 

 

Foi divulgada pela Comissão de Normalização Contabilística a FAQ 42, sobre transferências 

obtidas com condições decorrentes de acordos ou contratos. 

 

FAQ 42 - Transferências obtidas com condições decorrentes de acordos ou contratos - CNC 

INTERPRETAÇÕES/ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

Brexit – Designação de Representante Fiscal em Portugal 

 

O Despacho n.º 514/2020-XXII, de 23 de dezembro, do Secretário de Estado Adjuntos e dos 

Assuntos Fiscais, determinou as regras para a designação de um representante fiscal por parte 

dos cidadãos e pessoas coletivas que se encontrem registados na base de dados da AT e 

possuam morada no Reino Unido. 

 

Despacho n.º 514/2020-XXII do SEAAF, de 23 de dezembro de 2020 

 

Pagamento Especial por Conta – Pedido de Reembolso nos termos da Lei nº 29/2020 

 

O Despacho nº 12622/2020, regulamenta o pedido de reembolso do pagamento especial por 

conta do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, nos termos do artigo 3.º da Lei 

nº 29/2020, de 31 de julho, e altera a regulamentação da suspensão temporária do 

pagamento por conta do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, nos termos do 

artigo 2.º do mesmo diploma. 

 

Despacho n.º 12622/2020 - Diário da República n.º 251/2020, Série II de 2020-12-29 

 

  

http://www.cnc.min-financas.pt/faqs_publico.html
http://www.cnc.min-financas.pt/faqs_publico.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_514_2020_XXII.pdf
https://dre.pt/pesquisa/-/search/139209028/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/139209028/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152355115/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-12-29&date=2020-12-01&dreId=152355111


 
 

 

Pagamentos por Conta 2020 

 

O Despacho n.º 510/2020-XXII, de 17 de dezembro, do Secretário de Estado Adjuntos e dos 

Assuntos Fiscais, refere-se às determinações relativas ao regime de limitação extraordinária 

dos Pagamentos por Conta de IRC de 2020 e á regulamentação do artigo 5º da Lei nº 29/2020, 

de 31 de julho. 

 

Despacho nº 510/2020 - XXII, do SEAAF, de 17 de dezembro 

 

IVA 

 Preparação para o BREXIT 

O Ofício Circulado nº 30229/2020, de 31 de dezembro, vem explanar diversos procedimentos 

a ter em conta, relativamente ao Imposto sobre o Valor Acrescentado, no que se refere a 

transações com o Reino Unido a partir de 1 de janeiro de 2021, decorrentes do BREXIT. 

Ofício Circulado n.º 30229/2020, de 31 de dezembro 

 

Estatuto dos Benefícios Fiscais – Remuneração convencional do capital social (RCCS) 

 

O Ofício Circulado nº 20226/2020, de 16 de dezembro, vem esclarecer sobre a Remuneração 

Convencional do Capital Social (RCCS), nomeadamente interpretação do limite estabelecido 

no n.º 1 do artigo 41.º-a do estatuto dos benefícios fiscais (EBF). 

Ofício Circulado n.º 20226/2020, de 16 de dezembro 

Aspetos Aduaneiros – BREXIT – Fim do período de transição 

 

O Ofício Circulado nº 15803/2020, de 21 de dezembro, trata de diversos aspetos aduaneiros 

decorrentes do fim do período de transição e da saída definitiva do Reino Unido da União 

Europeia. 

 

Ofício Circulado n.º 15803/2020, de 21 de dezembro 

 

  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_510_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30229_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20226_2020.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_Circulado_15803_2020.pdf


 
 

 

Benefício Fiscal – SIFIDE II 

 
Acórdão do STA de 08-07-2020, no Processo n.º 10/20.1BALSB - Pleno da 2.ª Secção. 
Uniformiza a Jurisprudência no sentido de que: «Não são admitidas deduções à coleta das 
tributações autónomas relativas aos montantes apurados a título do benefício fiscal SIFIDE II, 
aprovado pelo artigo 133.º da Lei n.º 55-A/2010». 
 
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 5/2020 - Diário da República n.º 243/2020, 
Série I de 2020-12-16 

Medidas tomadas no âmbito da Pandemia COVID 19 

 

O Despacho nº 12159/2020, de 15 de dezembro, define o prazo para a apresentação das 

candidaturas ao reforço da comparticipação financeira do programa de apoio financeiro 

complementar à execução do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 

(POAPMC) no que se refere à 2.ª fase, com o objetivo de fazer face ao aumento do número 

de destinatários do POAPMC, decorrente dos efeitos da situação epidemiológica provocada 

pelo coronavírus SARS-CoV-2. 

 

DESPACHO N.º 12159/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 242/2020, SÉRIE II DE 2020-12-15 

 
MEDIDAS DE APOIO À SUSTENTABILIDADE DA ECONOMIA E DAS EMPRESAS 
 

MEDIDAS GENÉRICAS 

 

O Decreto-Lei nº 103/2020, de 15 de dezembro, altera o sistema de incentivos à adaptação da 

atividade empresarial ao contexto da COVID-19, nomeadamente o Programa ADAPTAR. O 

presente decreto-lei vem prorrogar a duração máxima de execução dos projetos apoiados 

de seis para nove meses, a contar da data de notificação da decisão favorável, tendo como 

data limite 31 de março de 2021. 

 

DECRETO-LEI N.º 103/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 242/2020, SÉRIE I DE 2020-12-15 

 

A Portaria nº 294-B/2020, de 18 de dezembro, vem proceder à primeira alteração à Portaria 

n.º 170-A/2020, de 13 de julho, que regulamenta os procedimentos, condições e termos de 

acesso do incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial. 

 

PORTARIA N.º 294-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 245/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I 

DE 2020-12-18 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/344942/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151323089/details/maximized?serie=I&day=2020-12-16&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151323089/details/maximized?serie=I&day=2020-12-16&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/151193278/details/
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/103/2020/12/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/170-a/2020/p/cons/20201218/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/170-a/2020/p/cons/20201218/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/294-B/2020/12/18/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/294-B/2020/12/18/p/dre


 
 

 

O Despacho nº 12622/2020, de 29 de dezembro, regulamenta o pedido de reembolso do 

pagamento especial por conta do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, nos 

termos do artigo 3.º da Lei n.º 29/2020, de 31 de julho, e altera a regulamentação da 

suspensão temporária do pagamento por conta do imposto sobre o rendimento das pessoas 

coletivas, nos termos do artigo 2.º do mesmo diploma. 

 

DESPACHO N.º 12622/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 251/2020, SÉRIE II DE 2020-12-29 

 

A resolução do Conselho de Ministros nº 114/2020, de 30 de dezembro, aprova um conjunto 

de novas medidas destinadas às empresas e ao emprego no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19. 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 114/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 

252/2020, SÉRIE I DE 2020-12-30 

 

O Decreto-Lei nº 109/2020, de 31 de dezembro, veio estabelecer uma isenção de imposto do 

selo sobre as apólices de seguros de crédito à exportação, apólices de seguros caução e 

garantias bancárias na ordem externa. 

 

DECRETO-LEI N.º 109/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 253/2020, SÉRIE I DE 2020-12-31 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 
 ARRENDAMENTO 
 

A Lei nº 75-A/2020, de 30 de dezembro, vem alterar o regime excecional para as situações de 

mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano 

habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19, alterando a Lei n.º 1-

A/2020, de 19 de março, e a Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril. 

 
Lei n.º 75-A/2020 - Diário da República n.º 252/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-12-30 

 
 BANCA 
 
O Decreto-lei nº 107/2020, altera as medidas excecionais de proteção dos créditos das 

famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da 

economia social, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, nomeadamente o 

prolongamento do prazo das moratórias bancárias. 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139209028/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152355115/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=152355111
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152512121/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152512121/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152639804/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/131193460/view?w=2020-09-30
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/131193460/view?w=2020-09-30
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/134776325/view?w=2020-12-30
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152639820/details/maximized


 
 

 

DECRETO-LEI N.º 107/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 253/2020, SÉRIE I DE 2020-12-31 

 

 EMPREGO 

 

O Despacho nº 12524, de 23 de dezembro, estende a algumas situações a aplicação do 

Despacho n.º 8148/2020, de 21 de agosto, que define medidas excecionais e temporárias que 

salvaguardem a viabilidade das empresas e outras entidades empregadoras beneficiárias dos 

apoios financeiros públicos. 

 

DESPACHO N.º 12524/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 248/2020, SÉRIE II DE 2020-12-23 

 

A Portaria nº 309/2020, de 31 de dezembro, vem prorrogar a da suspensão de verificação do 

requisito de não existência de dívidas de entidades candidatas ou promotoras ao IEFP, I. P., 

para a aprovação de candidaturas e realização de pagamentos de apoios financeiros pelo IEFP, 

I. P., às respetivas entidades, no âmbito das medidas de emprego e formação profissional em 

vigor, determinado através da Portaria n.º 94-B/2020, de 17 de abril, e prorrogado pela 

Portaria n.º 184/2020, de 5 de agosto. 

 

PORTARIA N.º 309/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 253/2020, SÉRIE I DE 2020-12-31 

 

 Obrigações Fiscais 

 

O Decreto-Lei nº 103-A/2020, de 15 de dezembro, veio alterar o regime excecional e 

temporário de cumprimento de obrigações fiscais, no âmbito da pandemia da doença COVID-

19, possibilitando-se o pagamento do imposto sobre o valor acrescentado, em três ou seis 

prestações mensais, desde que verificada uma quebra de faturação de, pelo menos, 25 %. 

 

DECRETO-LEI N.º 103-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 242/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE 

I DE 2020-12-15 

 

 Proteção Social 

 

A Portaria nº 281/2020, de 9 de dezembro, veio proceder à primeira alteração à Portaria n.º 

160/2020, de 26 de junho, que alarga o prazo de vigência e o âmbito de aplicação da medida 

excecional relativa às comparticipações financeiras da segurança social. 

 

PORTARIA N.º 281/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 238/2020, SÉRIE I DE 2020-12-09 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152639802/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140821042/details/normal?q=+Despacho+n.%C2%BA%208148%2F2020
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152015614/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=151864026
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131908510/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139563957/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152639811/details/maximized
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/103-A/2020/12/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/103-A/2020/12/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/160/2020/p/cons/20201209/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/160/2020/p/cons/20201209/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/281/2020/12/09/p/dre


 
 

 

 

MEDIDAS APROVADAS PELAS REGIÕES AUTÓNOMAS 
 
Região Autónoma da Madeira 
 

O Decreto Legislativo Regional nº 17/2020/M, de 30 de dezembro, aprova o Plano de 

Desenvolvimento Económico e Social da Região Autónoma da Madeira 2030 - PDES Madeira 

2030. 

 
DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 17/2020/M - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 252/2020, 

SÉRIE I DE 2020-12-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link útil 

Estamos On - Resposta de Portugal ao COVID 19  

 

 
A presente informação destina-se a ser distribuída entre clientes e colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e 

abstrata, não devendo servir base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso 

concreto. O conteúdo desta informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem expressa autorização do editor. 

Caso deseje obter esclarecimentos adicionais contacte sroc@mca.pt 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152512128/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152512128/details/maximized
https://covid19estamoson.gov.pt/?fbclid=IwAR3JTCRmx_7BtcnU5G9q2HG2fsw8sJkC6CNefHAKBdg3jCJ1vBD78303oAU

