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IRS
•

Decreto Regulamentar n.º 1/2021 - Diário da República n.º 46/2021, Série I de 08 de março
de 2021
Vem o presente decreto regulamentar proceder à fixação do universo dos contribuintes abrangidos pela
declaração automática de rendimentos.
https://dre.pt/application/file/a/158991509

IVA
•

Portaria n.º 58/2021 - Diário da República n.º 52/2021, Série I de 16 de março de 2021
Vem a presente portaria aprovar o modelo de declaração mensal global destinado ao cumprimento da
obrigação declarativa prevista no n.º 11 do artigo 28.º do Código do IVA.
https://dre.pt/application/file/a/159539673

OUTROS ASSUNTOS
•

Resolução da Assembleia da República n.º 74/2021 - Diário da República n.º 48/2021,
Série I de 10 de março de 2021
Vem a presente resolução recomendar ao Governo que, no âmbito da Presidência do Conselho da União
Europeia, promova a reflexão sobre a adoção de mecanismos de combate eficaz ao branqueamento de
capitais e aos fenómenos de fraude, evasão e elisão fiscal e assegure a conclusão do processo legislativo
da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2013/34/EU, de 26
de junho de 2013.
https://dre.pt/application/file/a/159143186
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•

Portaria n.º 53/2021 - Diário da República n.º 48/2021, Série I de 10 de março de 2021
Vem a presente portaria estabelece a idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral de
segurança social em 2022.
https://dre.pt/application/file/a/159143189

•

Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2021 - Diário da República n.º 55/2021, Série
I de 19 de março de 2021
Vem a presente resolução aprovar o Programa Internacionalizar 2030.
https://dre.pt/application/file/a/159796784

•

Portaria n.º 68/2021 - Diário da República n.º 58/2021, Série I de 24 de março de 2021
Vem a presente portaria aprovar as percentagens do mecanismo de correção cambial criado pelo
Decreto-Lei n.º 35-B/2016, de 30 de junho, para o segundo semestre de 2020.
https://dre.pt/application/file/a/159994238

•

Decreto-Lei n.º 24/2021 - Diário da República n.º 60/2021, Série I de 26 de março de 2021
Vem o presente decreto-lei estabelecer um regime excecional e temporário em matéria de obrigações e
dívidas fiscais e de contribuições à Segurança Social.
https://dre.pt/application/file/a/160316856

•

Ofício Circulado N.º: 15824/2021 de 26 de março de 2021
Vem o presente ofício circulado indicar as taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, a
utilizar de 1 a 30 de abril de 2021.
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/Oficio_Circulado_15824_2021.pdf

