BOLETIM QUINZENAL 4/2021
ATUALIDADES LEGAIS
FEVEREIRO 2021 – 2.ª QUINZENA

⓪ CORONAVÍRUS:
✓ ESTADO DE EMERGÊNCIA > Decreto do Presidente da República 11-A/2021: Renova a situação
de emergência até 1 de março de 2021, com fundamento numa calamidade pública;
Diploma
Regulamentação
Resumo Governo

✓ INTERNET > Decreto-Lei 14-A/2021 de 12 de fevereiro: Estabelece medidas relativas ao setor
das comunicações eletrónicas no âmbito da pandemia da doença COVID-19;
Consultar

✓ CULTURA > Portaria 37-A/2021 de 15 de fevereiro: Aprova o Regulamento das Medidas de
Apoio à Cultura, no contexto do coronavírus;
Consultar

✓ VACINAS > Lei 4-C/2021 de 17 de fevereiro: Estabelece uma isenção do IVA aplicável às
transmissões de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro da COVID-19, às vacinas
contra a mesma doença e às prestações de serviços relacionadas com esses produtos;
Consultar

✓ APOIO ÀS FAMÍLIAS > Decreto-Lei 14-B/2021 de 22 de fevereiro: Alarga o apoio excecional à
família no âmbito da suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais;
Diploma
Declaração SS
Resumo APECA

✓ IVA > Despacho 1704/2021 do SEAAF e demais SE: Prorroga a vigência das listas de
entidades que beneficiam da isenção do IVA na aquisição de bens necessários no combate à
COVID-19, até 30 de abril de 2021;
Consultar

✓ «PROGRAMA APOIAR» > OCC: Entrega das extensões e pedidos de pagamento final no âmbito
do «Programa APOIAR e APOIAR Restauração» – Prorrogação do prazo até 5 de março;
Consultar

✓ SIMULAÇÃO DE APOIOS > Portal da Segurança Social: Novos simuladores COVID-19;
Consultar
Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, DGAL, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC
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① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ IRS > Portaria 34/2021 de 12 de fevereiro: Aprova a nova Declaração Mensal de
Remunerações (DMR) – Rendimentos do trabalho dependente, retenções e contribuições;
Consultar

✓ IRC > Ofício-Circulado 20229/2021: Taxas de derrama municipal vigentes em 2021 – Lucro
tributável de 2020;
Consultar

✓ IRS / IVA > Despacho 43/2021-XXII do SEAAF: Decl. Modelo 10 e pagamento do IVA relativo
ao mês de dezembro de 2020 / 4.º trimestre de 2020 – Prazo alargado até 1 de março;
Despacho
Ofício-Circulado 30232/2021
Alargamento Modelo 10

✓ IS >
Portal das Finanças: Nova Declaração Mensal de Imposto do Selo (DMIS) – Informações;
Manual do Utilizador
Impresso e Instr. de Preenchimento
Lista e Códigos das Isenções
Respostas APECA

Despacho 42/2021-XXII do SEAAF: DMIS com «meros erros» – Substituição até 30 de junho;
Consultar

✓ CÂMBIOS > Ofício-Circulado 15814/2021: Taxas de câmbio aduaneiras vigentes em março;
Consultar

✓ BREXIT > Portal das Finanças: Guia sobre o tratamento das operações de importação e
exportação em sede de IVA;
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ CUIDADOR INFORMAL > Portaria 37/2021 de 15 de fevereiro: Alteração ao reconhecimento e
manutenção do Estatuto do Cuidador Informal;
Consultar

✓ PENSÕES > Decreto Regulamentar 1-A/2021 de 22 de fevereiro: Regulamenta a atualização
extraordinária das pensões (10€) prevista na Lei do Orçamento do Estado para 2021;
Consultar

✓ PLANOS PRESTACIONAIS > Portal da Segurança Social: Contribuições diferidas de novembro e
dezembro de 2020 – Pedido do pagamento em prestações alargado até 31 de maio;
Consultar

Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, DGAL, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC
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③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
✓ INCENTIVOS AO EMPREGO > Portal do IEFP: Medidas «Incentivo e Estágios ATIVAR.PT» –
Primeiro período de candidaturas relativo ao ano de 2021, até 30 de junho;
Consultar

④ ÂMBITO EMPRESARIAL / SETOR PRIVADO:
✓ CONTABILIDADE > CNC:
Recomendações decorrentes da pandemia nas demonstrações financeiras 2020 (revisão);
Consultar

Nova FAQ 35 – «Tratamento contabilístico de obras de arte»;
Consultar

⑤ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ CONTABILIDADE > CNC: Novas FAQ 43 – «Reconhecimento das participações em entidades
não societárias nas contas individuais da investidora» e FAQ 44 – «Atualização da vida útil
dos edifícios e outras construções na transição para o SNC-AP»;
Consultar

⑥ ÂMBITO GERAL / DIVERSOS
✓ ESCOLAS > Portal do Governo: Alteração do calendário escolar 2020-2021;
Consultar

⑨ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até quinta-feira 25 de fevereiro
IRS / E-FATURA > Consulta, registo e confirmação eletrónica de faturas a fim da sua aceitação fiscal na declaração de rendimentos Modelo 3 do exercício de 2020 (deduções à coleta
e regime simplificado);
✓ Até domingo 28 de fevereiro
E-FATURA > (PRAZO PRORROGADO) Comunicação eletrónica (via ficheiro XML ou CSV) dos
inventários de existências reportados a 31 de dezembro 2020;

Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, DGAL, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC
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IRS > Envio eletrónico da declaração Modelo 39 referente a rendimentos pagos e retenções
efetuadas a taxas liberatórias no ano de 2020;
IRC > Opção (ou renúncia) eletrónica pelo regime simplificado de tributação no exercício de
2021, pelas sociedades que reúnam as condições descritas no artigo 86.º-A;
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de dezembro de 2020;
EBF > Entrega eletrónica da declaração Modelo 25, pelas entidades beneficiárias de
donativos fiscalmente relevantes no período de 2020;
IMPIC > Comunicação eletrónica de transações imobiliárias e contratos de arrendamento
com renda mensal igual ou superior a 2.500€, efetuados no 2.º semestre de 2020 pelas
entidades com atividade imobiliária (artigo 20.º do Regulamento 276/2019 do IMPIC)
✓ Até segunda-feira 1 de março
IRS / IRC > (PRAZO PRORROGADO) Entrega eletrónica da declaração Modelo 10, referente a
rendimentos pagos e retenções não declarados na DMR durante o período de 2020;
IVA > (PRAZO PRORROGADO) Pagamento do imposto relativo à declaração periódica do mês de
dezembro de 2020 / 4.º trimestre de 2020, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime
mensal ou trimestral, respetivamente (consultar despacho supra);
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de fevereiro;
✓ Até quarta-feira 10 de março
IRS > Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) reportada ao mês de
fevereiro de 2021;
SEGURANÇA SOCIAL > Envio eletrónico da Declaração de Remunerações (DRI) relativa ao mês
de fevereiro de 2021;
✓ Até sexta-feira 12 de março
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de fevereiro de 2021;
✓ Até segunda-feira 15 de março
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de fevereiro de 2021;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de fevereiro de 2021.
Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, DGAL, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC

Pág. 4

