BOLETIM QUINZENAL 16/2021
ATUALIDADES LEGAIS
AGOSTO 2021 – 2.ª QUINZENA

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ IVAUCHER > Portal da OCC: Manuais escolares adquiridos até 31 de agosto acumulam
benefício do IVAucher e dedução no IRS;
Consultar

✓ IUC > Portal das Finanças: Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de
matrícula ocorra no mês de julho, diferido até 31 de agosto (artigo 57.º-A da LGT);
Consultar

✓ FLEXIBILIZAÇÃO >
Despacho 281/2021-XXII do SEAAF: Regime de flexibilização do IVA e retenções de IR de maio
– Pagamento da 2.ª prestação até 15 de setembro;
Consultar

Portal da OCC: Prazo de pagamento da 1.ª prestação dos planos de flexibilização do IVA –
1.º dia útil do mês seguinte ao pedido;
Consultar

✓ FRAUDE > Portal das Finanças: Alerta para mensagem fraudulenta (correio eletrónico);
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ ABONO DE FAMÍLIA > Portal da Segurança Social: Nova funcionalidade eletrónica – Pedido de
reavaliação do escalão de rendimento do abono de família;
Consultar

③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
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④ ÂMBITO EMPRESARIAL / SETOR PRIVADO:
✓ APOIO ÀS EMPRESAS >
Decreto-Lei 71-A/2021 de 13 de agosto: Prorroga a medida de «Apoio extraordinário à
retoma progressiva» da atividade económica;
Consultar

Portal da OCC: Prazos para pedidos de apoios ao IEFP – 31 de agosto no «Incentivo à normalização da atividade empresarial na modalidade 1 RMMG» e 30 de setembro no «Apoio
simplificado para microempresas»;
Consultar

✓ FINANCIAMENTO DAS PME > Decreto-Lei 72/2021 de 16 de agosto: Procede à revisão do regime
jurídico das Sociedades de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia (SIMFE);
Diploma
Resumo DRE

✓ OBRAS PÚBLICAS > Decreto-Lei 73/2021 de 18 de agosto: Altera o regime da revisão de preços
das empreitadas de obras públicas e de obras particulares e de aquisição de bens e serviços;
Diploma
Resumo DRE

⑤ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:

⑥ ÂMBITO GERAL / DIVERSOS
✓ ESTADO DE CONTINGÊNCIA > Resolução do Conselho de Ministros 114-A/2021: Declara a
situação de contingência no âmbito da pandemia da doença COVID-19, vigente até 30 de
setembro de 2021;
Diploma
Retificação
Desconfinamento - Fase 2

✓ JUSTIÇA >
Lei 55/2021 de 13 de agosto: Introduz mecanismos de controlo da distribuição eletrónica dos
processos judiciais, alterando o Código de Processo Civil;
Consultar

Lei 56/2021 de 16 de agosto: Introduz mecanismos de controlo da distribuição eletrónica dos
processos da jurisdição administrativa e fiscal, alterando o Código de Processo nos Tribunais
Administrativos e o Código de Procedimento e de Processo Tributário;
Consultar
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✓ CARTÃO DO CIDADÃO > Lei 61/2021 de 19 de agosto: Simplifica procedimentos de emissão,
entrega e utilização do cartão de cidadão e concretiza o direito ao cartão de cidadão para
pessoas em situação de sem-abrigo;
Consultar

✓ FUNDAÇÕES > Lei 67/2021 de 25 de agosto: Alteração à Lei-Quadro das Fundações;
Consultar

✓ ENSINO SUPERIOR > Decreto-Lei 77-A/2021 de 27 de agosto: Estabelece o procedimento para
o reforço do número de vagas de acesso ao ensino superior através da transferência das
vagas fixadas e não ocupadas nos concursos especiais;
Consultar

✓ TECNOLOGIA > Portaria 179/2021 de 27 de agosto: Procede à criação do Programa «Certificado
de Competências Digitais»;
Consultar

⑨ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até terça-feira 31 de agosto
IRS >
Pagamento do imposto relativo ao exercício de 2020, decorrente da liquidação da declaração
de rendimentos Modelo 3, quando efetuada até 31 de julho;
(PRAZO PRORROGADO) Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR)
reportada ao mês de julho de 2021;
IRC > (FACULTATIVO PARA PME | PRAZO PRORROGADO) Liquidação do 1.º Pagamento por Conta –
2021, pelas entidades que apuraram imposto igual ou superior a 200€ no ano anterior;
DERRAMA ESTADUAL > (PRAZO PRORROGADO) Liquidação do 1.º Pag. Adicional por Conta – 2021,
pelas entidades que auferiram um lucro tributável superior a 1.500.000€ no ano transato;
IRS / IRC >
(PRAZO PRORROGADO) Pagamento do imposto retido na fonte durante o mês de julho de 2021
(mediante DMR / Declaração de Retenções);
Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou colocados à
disposição de entidades não residentes durante o mês de junho de 2021;
E-FATURA > (PRAZO PRORROGADO) Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos
das faturas emitidas no mês de julho de 2021;
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IVA > (PRAZOS PRORROGADOS)
Entrega eletrónica da declaração periódica relativa ao mês de junho / 2.º trimestre de 2021,
pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal ou trimestral, respetivamente;
Envio eletrónico da declaração recapitulativa (transmissões de bens e prestações de serviços
intracomunitários) referente ao mês de julho de 2021;
SELO > (PRAZO PRORROGADO) Entrega eletrónica da Declaração Mensal de Imposto do Selo
(DMIS) reportada ao mês de julho de 2021, e pagamento do respetivo imposto;
IMI > Pagamento da 2.ª prestação (um terço) do imposto reportado ao ano de 2020 se
superior a 500€;
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra nos
meses de agosto e julho (prazo prorrogado – consultar informação supra);
IMPIC > Comunicação eletrónica de transações imobiliárias e contratos de arrendamento
com renda mensal igual ou superior a 2.500€, efetuados no 1.º semestre de 2021 pelas
entidades com atividade imobiliária (comunicação trimestral aguarda regulamentação);
✓ Até segunda-feira 6 de setembro
IVA > (PRAZO PRORROGADO) Pagamento do imposto relativo ao mês de junho / 2.º trimestre de
2021, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal ou trimestral, respetivamente;
✓ Até sexta-feira 10 de setembro
IRS > Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) reportada ao mês de
agosto de 2021;
SEGURANÇA SOCIAL > Envio eletrónico da Declaração de Remunerações (DRI) relativa ao mês
de agosto de 2021;
IAPMEI > Renovação eletrónica da certificação PME relativa ao exercício de 2021;
✓ Até segunda-feira 13 de setembro
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de agosto de 2021;
✓ Até quarta-feira 15 de setembro
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de agosto de 2021;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês de
agosto de 2021.
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