BOLETIM QUINZENAL 01/2021
ATUALIDADES LEGAIS
JANEIRO 2021 – 1.ª QUINZENA

⓪ A. ORÇAMENTO DO ESTADO:
✓ DIPLOMAS >
Lei 75-B/2020 de 31 de dezembro: Orçamento do Estado (OE) para 2021;
Consultar

Lei 75-C/2020 de 31 de dezembro: Grandes Opções (GO) para 2021-2023;
Consultar

✓ RESUMOS >
OCC: Análise ao Orçamento do Estado para 2021;
Consultar

Deloitte: Principais alterações fiscais previstas no Orçamento do Estado para 2021;
Consultar

Portal do Governo: Alterações decorrentes do Orçamento do Estado para 2021;
Consultar

✓ IVA > Ofício-Circulado 30230/2021: OE 2021 – Alterações ao Código do IVA;
Consultar

✓ ISV > Ofício-Circulado 35141/2020: OE 2021 – Alterações ao Código do ISV e Brexit;
Consultar

⓪ B. CORONAVÍRUS:
✓ ESTADO DE EMERGÊNCIA > Decreto do Presidente da República 6-A/2021: Renova a situação
de emergência até 15 de janeiro de 2021, com fundamento numa calamidade pública;
Diploma
Regulamentação
Medidas por Risco
Concelhos por Risco

✓ APOIOS ÀS EMPRESAS > Resolução do Conselho de Ministros 114/2020: Aprova novas medidas
destinadas às empresas e ao emprego no âmbito da pandemia da doença COVID-19;
Consultar
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✓ RENDAS > Lei 75-A/2020 de 30 de dezembro: Altera o regime excecional para as situações de
mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano
habitacional e não habitacional;
Diploma
Resumo CCP
Resumo PLMJ

✓ MATÉRIAS DIVERSAS > Decreto-Lei 106-A/2020 de 30 de dezembro: Altera as medidas
excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19;
Consultar

✓ MORATÓRIA DE CRÉDITOS > Decreto-Lei 107/2020 de 31 de dezembro: Altera as medidas
excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas e demais entidades da
economia social (adesões posteriores a 30 de setembro de 2020);
Consultar

✓ MÁSCARAS > Lei 75-D/2020 de 31 de dezembro: Prolonga até 6 de abril de 2021 a imposição
do uso de máscara em espaços públicos com distanciamento físico impraticável;
Consultar

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ IRS > Portaria 8/2021 de 7 de janeiro: Aprova os novos modelos de impressos da declaração
de rendimentos Modelo 3 e respetivas instruções de preenchimento, vigentes a partir de 1
de janeiro de 2021;
Consultar

✓ IVA > Portaria 303/2020 de 28 de dezembro: Regulamenta o pedido de autorização prévia
no procedimento de regularização do imposto associado a créditos de cobrança duvidosa;
Consultar

✓ SELO > Decreto-Lei 109/2020 de 31 de dezembro: Estabelece 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;
Consultar

✓ COMUNICAÇÃO DE MECANISMOS > Portaria 304/2020 de 29 de dezembro: Aprova a declaração
Modelo 58 – Comunicação de mecanismo interno ou transfronteiriço com relevância fiscal,
e respetivas informações gerais e instruções de preenchimento;
Consultar

✓ PARAÍSOS FISCAIS > Portaria 309-A/2020 de 31 de dezembro: Altera a lista dos países,
territórios e regiões com regimes de tributação privilegiada, claramente mais favoráveis
(exclui o Principado de Andorra);
Consultar
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② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA > Portaria 5/2021 de 6 de janeiro: Atualiza o valor de referência
anual da componente base e do complemento da Prestação Social para a Inclusão (PSI) e o
limite máximo anual de acumulação da componente base com rendimentos de trabalho;
Consultar

✓ COIMAS > Portal da Segurança Social: Nova funcionalidade da Segurança Social Direta
«Processos de contraordenações»;
Consultar

✓ SETOR SOCIAL > Portal da Segurança Social: Medidas de Apoio ao Reforço de Emergência de
Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS) vigentes até 30 de junho de 2021;
Consultar

✓ APOIOS SOCIAIS > Portal da Segurança Social: Datas de pagamento dos subsídios sociais e
pensões no mês de janeiro de 2021;
Consultar

③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
✓ SALÁRIO MÍNIMO > Decreto-Lei 109-A/2020 de 31 de dezembro: Fixa em 665€ o valor da
Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG) para 2021;
Consultar

✓ EMIGRANTES > Resolução do Conselho de Ministros 124/2020: Prolonga o «Programa
Regressar» até 31 de dezembro de 2023;
Consultar

✓ INCENTIVOS > Portaria 309/2020 de 31 de dezembro: Prorroga a suspensão do requisito de
não existência de dívidas (constituídas entre 1 de março de 2020 e 30 de junho de 2021) no
âmbito dos apoios ao emprego e formação profissional;
Consultar

④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ PDM > Decreto-Lei 3/2021 de 7 de janeiro: Prorroga até 13 de julho de 2021 o prazo de
integração das regras dos planos especiais de ordenamento do território;
Diploma
Resumo DRE

✓ ADSE > Decreto-Lei 4/2021 de 8 de janeiro: Integra na ADSE os titulares de contrato
individual de trabalho que exerçam funções em entidades de natureza jurídica pública;
Consultar
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⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
✓ PORTAGENS > Portaria 309-B/2020 de 31 de dezembro: Regulamenta as medidas de
atenuação de custos para os utilizadores de autoestradas (do interior e ex-SCUT);
Consultar

✓ SERVIÇOS BANCÁRIOS > Banco de Portugal: Comissões bancárias com novas regras a partir de
1 de janeiro de 2021;
Consultar

⑥ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até segunda-feira 11 de janeiro
IRS > Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) reportada ao mês de
dezembro de 2020;
SEGURANÇA SOCIAL > Envio eletrónico da Declaração de Remunerações (DRI) relativa ao mês
de dezembro de 2020;
✓ Até terça-feira 12 de janeiro
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de dezembro de 2020;
✓ Até sexta-feira 15 de janeiro
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de dezembro de 2020;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de dezembro de 2020;
✓ Até quarta-feira 20 de janeiro
IRS / IRC >
Comunicação aos sujeitos passivos dos rendimentos pagos e das retenções e deduções
efetuadas no exercício de 2020;
Pagamento do imposto retido na fonte durante o mês de dezembro de 2020;
IRS > Comunicação às instituições bancárias da opção pelo englobamento de rendimentos
de capitais sujeitos a retenção na fonte a taxas liberatórias (artigo 71.º) no ano de 2020;
SELO > Pagamento do imposto relativo ao mês de dezembro de 2020;
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✓ Até quarta-feira 20 de janeiro (continuação)
IVA >
(PRAZO PRORROGADO) Entrega eletrónica da declaração periódica reportada ao mês de
novembro de 2020, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
Envio eletrónico da declaração recapitulativa (transmissões de bens e prestações de
serviços intracomunitários) referente ao mês de dezembro de 2020 / 4.º trimestre de 2020;
Pedido eletrónico de compensação forfetária dos produtores agrícolas relativa ao 2.º
semestre de 2020;
SEGURANÇA SOCIAL > Pagamento das contribuições relativas ao mês de dezembro de 2020
(OPÇÃO DE FRACIONAMENTO EM 3 OU 6 MESES);
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO > Pagamento das entregas reportadas ao mês de
dezembro de 2020;
ADSE > (até ao dia de liquidação das respetivas remunerações ou pensões) Pagamento das
contribuições referentes ao mês de janeiro de 2021;
✓ Até sexta-feira 22 de janeiro
BANCO DE PORTUGAL > Reporte eletrónico da Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior (COPE) relativa ao mês de dezembro de 2020, pelas entidades coletivas residentes
que realizem um total anual de transações igual ou superior a 100.000€;
✓ Até segunda-feira 25 de janeiro
IVA > (PRAZO PRORROGADO) Pagamento do imposto relativo à declaração periódica do mês de
novembro de 2020, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
✓ Até domingo 31 de janeiro
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro XML ou CSV) dos inventários de existências
reportados a 31 de dezembro de 2020 (valorização adiada para 2022);
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de novembro de 2020;
IRC > Envio eletrónico da declaração de substituição Modelo 22 reportado ao exercício de
2019, quando existam correções ao valor da transmissão de imóveis (artigo 64.º) e o
respetivo Valor Patrimonial Tributário (VPT) não estava determinado em 31 de julho 2020;
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✓ Até domingo 31 de janeiro (continuação)
IRS >
Envio eletrónico da declaração Modelo 37, referente entre outros, às despesas de saúde
comparticipadas no ano de 2020;
Envio eletrónico da declaração Modelo 44, relativa às rendas recebidas durante o exercício
de 2020, sem emissão dos respetivos recibos de renda eletrónicos;
Envio eletrónico das declarações Modelo 45, 46 e 47, referente às despesas de saúde, de
educação, e encargos com lares, respetivamente, transacionados no ano de 2020 sem
comunicação eletrónica no portal e-fatura (via ficheiro SAFT);
IVA >
Alteração eletrónica para o regime normal, pelos sujeitos passivos enquadrados nos
regimes de isenção (artigo 53.º) ou forfetário dos produtores agrícolas (artigo 59.º-A) que
ultrapassaram um volume de negócios de 12.500€ durante o exercício de 2020;
Opção eletrónica pelos regimes de isenção (artigo 53.º) ou forfetário dos produtores
agrícolas (artigo 59.º-A) no ano de 2020, quando enquadrados no regime normal e reúnam
as condições do regime de isenção;
Opção eletrónica pelo regime normal mensal, quando enquadrados no regime normal
trimestral;
SEGURANÇA SOCIAL > Declaração de rendimentos relativos ao 4.º trimestre de 2020, pelos
trabalhadores independentes;
✓ Até segunda-feira 1 de fevereiro
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de janeiro.
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