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IRS 
• Ofício-circulado n.º 20235/2021, por despacho do Gabinete da Subdiretora Geral do IR e 

das Relações Internacionais, de 23 de setembro de 2021 
 
Vem o presente ofício-circulado definir o prazo geral de entrega da declaração do modelo 3 do ano de 

2020 e a obrigação prevista na alínea o) do n.º 3 do artigo 59.º da LGT. 

Oficio Circulado nº 20235 (portaldasfinancas.gov.pt) 

 
 

IVA 
• Decreto Regulamentar n.º 6-A/2021 - Diário da República n.º 175/2021, Série I de 8 de 

setembro de 2021 
 
Vem o presente decreto alterar as condições específicas de funcionamento do programa «IVAucher». 

https://dre.pt/application/conteudo/171022810 

 

 

OUTROS ASSUNTOS 
• Ofício-circulado n.º 15852/2021, por despacho da Direção de Serviços de Regulação 

Aduaneira, de 6 de setembro de 2021 
 
Vem o presente ofício-circulado simplificar a sujeição das mercadorias ao regime de trânsito da União  

https://info-

aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio

_circulado_15852_2021.pdf 
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• Portaria n.º 192-A/2021 - Diário da República n.º 179/2021, Série I de 14 de setembro de 
2021 
 
Vem a presente portaria regulamentar a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas 

que se encontrem em situação de crise empresarial. 

https://dre.pt/application/conteudo/171308574 

 
 

• Aviso n.º 17989/2021, de 23 de setembro 
 
Vem o presente aviso determinar o coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento urbano 

e rural para vigorar no ano civil de 2022. 

Aviso n.º 17989/2021, de 23 de setembro (portaldasfinancas.gov.pt) 

 

 

• Aviso n.º 49/2021 - Diário da República n.º 176/2021, Série I de 2021-09-09 
 
Vem o presente aviso indicar que o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos 

notificou ter a República da Lituânia formulado uma declaração, em conformidade com o artigo 31.º, à 

Convenção Relativa à Citação e Notificação no Estrangeiro de Atos Judiciais e Extrajudiciais em Matéria 

Civil e Comercial, adotada na Haia, a 15 de novembro de 1965. 

https://dre.pt/application/conteudo/171020114 

 
 

• Aviso n.º 47/2021 - Diário da República n.º 173/2021, Série I de 2021-09-06 
 
Vem o presente aviso comunicar o cumprimento das formalidades constitucionais internas de aprovação 

do Acordo entre a República Portuguesa e o Reino Hachemita da Jordânia sobre Cooperação 

Económica, assinado em Amã, em 17 de fevereiro de 2008. 

https://dre.pt/application/conteudo/170794627 

https://dre.pt/application/conteudo/171308574
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Aviso_17989_2021.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/171020114/details/normal?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2021-09-30&perPage=200&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2021-09-01
https://dre.pt/application/conteudo/171020114
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/170794627/details/normal?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2021-09-30&perPage=200&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2021-09-01
https://dre.pt/application/conteudo/170794627

