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IRC 
• Ofício-circulado n.º 20228/2021, por despacho da Subdiretora-Geral do IR e das 

Relações Internacionais, de 3 de fevereiro de 2021 
 
Vem o presente ofício circulado proceder à identificação e esclarecimento das alterações na Declaração 
Modelo 10 “Rendimentos e retenções – Residentes”, e da respetiva adequação das instruções de 
preenchimento a vigorar no ano de 2021 e seguintes.  
 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Docume
nts/Oficio_Circulado_20228_2021.pdf 
 

• Portaria n.º 31/2021, de 10 de fevereiro de 2021 
 
Vem a presente portaria aprovar a declaração modelo 39 (rendimentos e retenções a taxas liberatórias), 
destinada ao cumprimento da obrigação declarativa a que se refere a alínea b) do n.º 12 do artigo 119.º 
do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. 
 
https://dre.pt/application/conteudo/156974205 
 

• Ofício Circulado n.º 20229, por despacho da Subdiretora-Geral do IR e das 
Relações Internacionais, de 16 de fevereiro de 2021 
 
Vem o presente ofício circulado divulgar as taxas de derrama incidentes sobre o lucro tributável do 
período fiscal de 2020. 
 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Docume
nts/Oficio_circulado_20229_2021.pdf 

 

 

IVA 
 

• Ofício Circulado n.º 30232, por despacho do Subdiretor-Geral da Área de Gestão 
Tributária-IVA, de 17 de fevereiro de 2021 
 
Vem o presente ofício circulado alterar os prazos para entrega da Declaração periódica de IVA e 
pagamento do respetivo imposto, previstos no Ofício-Circulado n.º 30227, de 10 de novembro de 2020. 
 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Docume
nts/Oficio_Circulado_30232_2021.pdf 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20228_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20228_2021.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/156974205
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20229_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20229_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30232_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30232_2021.pdf
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IS 
 

• Despacho n.º 42/2021-XXII, por despacho do Secretário de Estado Adjunto e dos 
Assuntos Fiscais, de 12 de fevereiro de 2021 
 
Vem o presente despacho permitir que as declarações mensais de Imposto do Selo (DMIS) submetidas 
com “meros erros” possam ser substituídas até ao final do primeiro semestre de 2021, sem qualquer 
penalidade (coimas e juros). 
 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Desp
acho_SEAAF_42_2021_XXII.pdf 
 
 

OUTROS ASSUNTOS 
 

• Lei n.º 4-B/2021, de 1 de fevereiro de 2021 
 
Vem a presente lei estabelecer um regime de suspensão de prazos processuais e procedimentais 
decorrente das medidas adotadas no âmbito da pandemia da doença COVID-19, alterando a Lei n.º 
1-A/2020, de 19 de março. 
 
https://dre.pt/application/conteudo/156125156 

 

• Portaria n.º 34/2021, de 12 de fevereiro de 2021  
 
Vem a presente portaria aprovar a declaração mensal de remunerações a ser submetidas à Autoridade 
Tributária, e respetivas instruções de preenchimento, para cumprimento da obrigação declarativa a 
que se refere a subalínea i) da alínea c) e a alínea d) do n.º 1 do artigo 119.º do Código do IRS. 
 
https://dre.pt/application/conteudo/157236757 

 

• Lei n.º 7/2021, de 26 de fevereiro de 2021 
 
Vem a presente lei reforçar as garantias dos contribuintes e a simplificação processual, alterando a 
Lei Geral Tributária, o Código de Procedimento e de Processo Tributário, o Regime Geral das Infrações 
Tributárias e outros atos legislativos. 
 
https://dre.pt/application/conteudo/158368130 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_42_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_42_2021_XXII.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/156125156
https://dre.pt/application/conteudo/157236757
https://dre.pt/application/conteudo/158368130
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• Ofício Circulado n.º 20230, por despacho da Subdiretora-Geral da Direção de 
Serviços do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, de 26 de 
fevereiro de 2021 
 
Vem o presente ofício circulado esclarecer as alterações às declarações Modelo 25, Modelo 39 e 
Modelo DMR. 
 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Docu
ments/Oficio_Circulado_20230_2021.pdf 
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