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IRC
•

Despacho n.º 12622/2020, de 29 de dezembro
Vem o presente despacho regulamentar 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.
https://dre.pt/application/conteudo/152355115

•

Portaria n.º 300/2020, de 24 de dezembro
Vem a presente portaria aprovar a Declaração Modelo 10 — Rendimentos e retenções — Residentes, e
respetivas instruções de preenchimento.
https://dre.pt/application/conteudo/152197938

•

Portaria n.º 295/2020, de 21 de dezembro
Vem a presente portaria alterar o 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), instituídos pela Portaria n.º 523/2003, de 4 de julho.
https://dre.pt/application/conteudo/151662904

IVA
•

Portaria n.º 303/2020, de 28 de dezembro
Vem a presente portaria regulamentar 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, a utilizar para o efeito, que se publicam em anexo.
https://dre.pt/application/conteudo/152197933
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•

Portaria n.º 298-A/2020, de 23 de dezembro
Vem a presente portaria alterar 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
https://dre.pt/application/conteudo/152015948

IS
•

Decreto-Lei n.º 109/2020, de 31 de dezembro
Vem o presente decreto-lei 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.
https://dre.pt/application/conteudo/152639804

OUTROS ASSUNTOS
•

Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro
Vem a presente lei aprovar o Orçamento do Estado para o ano de 2021.
https://dre.pt/application/conteudo/152639802

•

Portaria n.º 309-A/2020, de 31 de dezembro
Vem a presente portaria aprovar a lista dos países, territórios e regiões com regimes de tributação
privilegiada, claramente mais favoráveis, alterando assim portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro.
https://dre.pt/application/file/a/152637821

Nº 1/21
JANEIRO | 2021
Página 3 de 3

•

Portaria n.º 304/2020, de 29 de dezembro
Vem a presente portaria aprovar 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.
https://dre.pt/application/conteudo/152422623

•

Ofício Circulado n.º 15805/2020, de 29 de dezembro
Vem o presente ofício circulado indicar as taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro,
a utilizar de 1 a 31 de janeiro de 2021.
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/Oficio_Circulado_15805_2020.pdf

•

Despacho 510/2020-XXII, de 17 de dezembro
Vem o presente despacho estabelecer um regime de limitação extraordinária de pagamentos por
conta de IRC para 2020, tendo em cista apoiar as empresas – Reembolso de Pagamento Especial
por Conta.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/Despacho_SEAAF_510_2020_XXII.pdf

•

Decreto-Lei n.º 103-A/2020, de 15 de dezembro
Vem o presente decreto-lei alterar o regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações
fiscais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
https://dre.pt/application/conteudo/151194544

