BOLETIM QUINZENAL 7/2021
ATUALIDADES LEGAIS
ABRIL 2021 – 1.ª QUINZENA

⓪ CORONAVÍRUS:
✓ ESTADO DE EMERGÊNCIA > Decreto 6/2021 de 3 de abril: Regulamenta o estado de emergência
decretado até 15 de abril de 2021, com fundamento numa calamidade pública (alteração);
Diploma
Desconfinamento – Resumo Governo
Perguntas Frequentes (FAQ's)

✓ RELAÇÕES LABORAIS > Decreto-Lei 25-A/2021 de 30 de março: Prorroga o regime excecional
de reorganização do trabalho e de minimização de riscos de transmissão da infeção da
doença COVID-19;
Consultar

✓ MÁSCARAS > Lei 13-A/2021 de 5 de abril: Renova até 15 de junho a imposição transitória da
obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos;
Consultar

✓ PRAZOS > Lei 13-B/2021 de 5 de abril: Cessa o regime de suspensão de prazos processuais e
procedimentais adotado no âmbito da pandemia da doença COVID-19;
Consultar

✓ APOIOS >
Lei 15/2021 de 7 de abril: Altera o Decreto-Lei 6-E/2021 de 15 de janeiro, que estabelece
mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência;
Consultar

Lei 16/2021 de 7 de abril: Altera o Decreto-Lei 8-B/2021 de 22 de janeiro, que estabelece
medidas de apoio no âmbito da suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais;
Consultar

✓ SETOR CULTURAL > Decreto-Lei 26-A/2021 de 5 de abril: Altera as medidas excecionais no
âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados;
Diploma
Resumo DRE

✓ SETOR SOCIAL > Portal da Segurança Social: Pedido de apoio ao «Programa Adaptar Social+»;
Consultar
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① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ IRS > Portal das Finanças: Informações de apoio à entrega da declaração Modelo 3 de IRS –
Rendimentos de 2020;
Informações
Comunicado

✓ IMPOSTOS > Edições da OCC – «Coleção Essencial» 2021:
Declaração de rendimentos Modelo 3 do IRS;
Consultar

Declaração de rendimentos Modelo 22 do IRC;
Consultar

Declaração periódica do IVA e anexos;
Consultar

Declaração anual IES e taxonomias;
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ DÍVIDAS CONTRIBUTIVAS > Portaria 80/2021 de 7 de abril: Regulamenta as condições relativas
ao pagamento em prestações das dívidas de contribuições e quotizações;
Consultar

✓ TRAB. INDEPENDENTES > Portal da Segurança Social: Entrega eletrónica da declaração de
rendimentos relativos ao 1.º trimestre de 2021, até 30 de abril;
Consultar

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

③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:

④ ÂMBITO EMPRESARIAL / SETOR PRIVADO:

⑤ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ MUNICÍPIOS > Portaria 79/2021 de 7 de abril: Define os critérios aplicáveis na distribuição do
IVA cobrado nos setores do alojamento, restauração, comunicações, eletricid., água e gás;
Consultar
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⑥ ÂMBITO GERAL / DIVERSOS:
✓ BREXIT > Decreto-Lei 25-B/2021 de 30 de março: Estabelece um regime transitório de
reconhecimento e troca das cartas de condução emitidas pelo Reino Unido;
Consultar

✓ AUDITORES > CMVM: Guia de Aplicação de Indicadores de Qualidade da Auditoria (atualiz.);
Consultar

⑨ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até segunda-feira 12 de abril
IRS > Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) reportada ao mês de
março de 2021;
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de março de 2021;
SEGURANÇA SOCIAL > Envio eletrónico da Declaração de Remunerações (DRI) relativa ao mês
de março de 2021;
✓ Até quinta-feira 15 de abril
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de março de 2021;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de março de 2021;
RELATÓRIO ÚNICO > (PRAZO PRORROGADO ATÉ 30 DE JUNHO) Entrega eletrónica do relatório anual
de atividade social reportado ao exercício de 2020;
FÉRIAS > (PRAZO PRORROGADO ATÉ 15 DE MAIO) Elaboração do mapa de férias referente ao ano
de 2021, e afixação nas instalações do empregador entre 15 de abril e 31 de outubro;
✓ Até terça-feira 20 de abril
IRS / IRC > Pagamento do imposto retido na fonte durante o mês de março de 2021
(mediante DMR / Declaração de Retenções);
IVA >
(PRAZO PRORROGADO) Entrega eletrónica da declaração periódica relativa ao mês de fevereiro
de 2021, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
Envio eletrónico da declaração recapitulativa (transmissões de bens e prestações de
serviços intracomunitários) referente ao mês de março de 2021 / 1.º trimestre de 2021;
Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, DGAL, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC

Pág. 3

✓ Até terça-feira 20 de abril (continuação)
IS > Entrega eletrónica da Declaração Mensal de Imposto do Selo (DMIS) reportada ao mês
de março de 2021, e pagamento do respetivo imposto;
SEGURANÇA SOCIAL > Pagamento das contribuições relativas ao mês de março de 2021
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO > Pagamento das entregas reportadas ao mês de
março de 2021;
ADSE > (até ao dia de liquidação das respetivas remunerações ou pensões) Pagamento das
contribuições referentes ao mês de abril de 2021;
✓ Até quinta-feira 22 de abril
BANCO DE PORTUGAL > Reporte eletrónico da Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior (COPE) relativa ao mês de março de 2021, pelas entidades coletivas residentes que
realizem um total anual de transações igual ou superior a 100.000€;
✓ Até segunda-feira 26 de abril
IVA > (PRAZO PRORROGADO) Pagamento do imposto relativo à declaração periódica do mês de
fevereiro de 2021, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
✓ Até sexta-feira 30 de abril
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de fevereiro de 2021;
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de abril;
ADICIONAL AO IMI > Confirmação dos herdeiros e respetivas quotas no âmbito das heranças
indivisas, a fim da tributação relativa ao ano de 2021;
SEGURANÇA SOCIAL > Declaração de rendimentos relativos ao 1.º trimestre de 2021, pelos
trabalhadores independentes (consultar informação supra);
SETOR LOCAL (MUNICÍPIOS) > (PRAZO PRORROGADO ATÉ 30 DE JUNHO) Prestação eletrónica de
contas individuais ao Tribunal de Contas, referentes ao exercício de 2020;
REVISORES OFICIAIS DE CONTAS > (PRAZO PRORROGADO ATÉ 30 DE JUNHO) Envio à OROC do mapa e
relatório anual de formação profissional contínua realizada no ano de 2020.
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