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IRC 
• Despacho n.º 240/2021-XXII, por despacho do Secretário de Estado Adjunto e dos 

Assuntos Fiscais, de 14 julho de 2021 
 
Vem o presente despacho proceder à prorrogação de diversas obrigações tributárias, designadamente 

da Modelo 22 e IES/DA. 

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

acho_SEAAF_240_2021_XXII.pdf 

• Despacho n.º 6564/2021, por despacho do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos 
Fiscais, de 6 julho de 2021 

 
Vem o presente despacho reintroduzir a possibilidade de dispensa de pagamentos por conta aplicável 

às entidades classificadas como cooperativas ou como micro, pequenas e médias empresas. 

https://dre.pt/application/conteudo/166484087 

 
 

IVA 
• Despacho n.º 260/2021-XXII, por despacho do Secretário de Estado Adjunto e dos 

Assuntos Fiscais, de 27 julho de 2021 
 
Vem o presente despacho 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/Despachos_SEAF/Documents/Desp

acho_SEAAF_260_2021.pdf 

• Portaria n.º 159/2021, Diário da República n.º 141/2021, Série I, de 22 julho de 2021 
 
Vem a presente portaria alterar a declaração periódica do IVA, anexo R e respetivas instruções de 

preenchimento, prevendo o registo, por contabilistas certificados, do facto determinante de uma situação 

de justo impedimento de curta duração. 

https://dre.pt/application/conteudo/168043799 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_240_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_240_2021_XXII.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/166484087
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_260_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_260_2021.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/168043799


 

 

Nº 8/21 
AGOSTO | 2021 

 Página 2 de 2 

• Portaria n.º 158/2021, Diário da República n.º 141/2021, Série I, de 22 julho de 2021 
 
Vem a presente portaria alterar a declaração do pedido de autorização prévia no procedimento de 

regularização previsto nos artigos 78.º-B e 78.º-C do Código do IVA, bem como as respetivas instruções 

de preenchimento. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/P

ortaria_158_2021.pdf 

• Portaria n.º 157/2021, Diário da República n.º 141/2021, Série I, de 22 julho de 2021 
 
Vem a presente portaria alterar a 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 30.º do Regime do IVA nas Transações 

Intracomunitárias, bem como as respetivas instruções de preenchimento, prevendo o registo, por 

contabilistas certificados, do facto determinante de uma situação de justo impedimento de curta duração 

https://dre.pt/application/conteudo/168043797 

 

 

OUTROS ASSUNTOS 
• Decreto-Lei n.º 64/2021, de 28 de julho de 2021  

 
Vem o presente decreto-lei aprovar a criação de uma Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas 

Empresas que se encontrem em situação de crise empresarial. 

https://data.dre.pt/application/conteudo/168475293 
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