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IRC 
• Ofício-circulado n.º 20232, por despacho da Direção de Serviços do Imposto Sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas, de 16 de abril 2021 
 
Vem o presente ofício-circulado divulgar as taxas e isenções de derrama municipal incidentes sobre o 

lucro tributável do IRC do período de 2020. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Docume
nts/Oficio_Circulado_20232_2021.pdf 
 
 
 

IVA 
• Ofício-circulado n.º 30233, por despacho do Subdiretor-Geral da Área de Gestão 

Tributária, de 19 de abril de 2021 
 
Vem o presente ofício-circulado indicar o procedimento a efetuar pelo sujeito passivo relativamente ao 

pré-registo ou atualização dos dados de registo no “Balcão Único” ou “OSS – One Stop Shop”. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Docume

nts/Oficio_Circulado_30233_2021.pdf 

 

 

 

• Ofício-circulado n.º 30234, por despacho do Subdiretor-Geral da Área de Gestão 
Tributária, de 23 de abril de 2021 
 
Vem o presente ofício-circulado prorrogar o prazo para entrega da declaração periódica do IVA e 

pagamento do respetivo imposto, considerando os efeitos da pandemia COVID-19 na atividade 

económica. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Docume

nts/Oficio_Circulado_30234_2021.pdf 

 

 

  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20232_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20232_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30233_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30233_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30234_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30234_2021.pdf


 

 

Nº 5/21 
MAIO | 2021 

 Página 2 de 2 

• Ofício-circulado n.º 30235, por despacho do Subdiretor-Geral da Área de Gestão 
Tributária, de 27 de abril de 2021 
 
Vem o presente ofício-circulado esclarecer o conjunto de direitos e obrigações, em sede de IVA, que 

impendem sobre os sujeitos passivos não residentes no território nacional que aqui realizem 

transmissões de bens e prestações de serviços e, bem assim, as regras aplicáveis às operações em que 

ocorre a inversão do sujeito passivo. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Docume

nts/Oficio_circulado_30235_2021.pdf 

 

 

 

OUTROS ASSUNTOS 
• Portaria n.º 80/2021, de 7 de abril de 2021  

 
Vem a presente portaria regulamentar as condições e procedimentos relativos ao pagamento em 

prestações à segurança social para regularização de dívida de contribuições e quotizações. 

https://dre.pt/application/conteudo/161014478 

 

 

• Lei n.º 21/2021, de 20 de abril de 2021 
 
Vem a presente lei alterar o Estatuto dos Benefícios Fiscais, o Código do Imposto do Selo, o Código 

Fiscal do Investimento, o Código do Imposto sobre os Veículos e o Código do Imposto Único de 

Circulação e cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas. 

https://dre.pt/application/conteudo/161766414 

 

 

• Despacho n.º 133/2021-XXII, por despacho do Secretário de Estado Adjunto e dos 
Assuntos Fiscais, de 22 de abril de 2021 
 
Vem o presente despacho reajustar o calendário fiscal de 2021. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Desp

acho_SEAAF_133_2021_XXII.pdf 
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