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IRC 
 Portaria n.º 220/2021 - Diário da República n.º 206/2021, Série I de 22 de outubro de 2021 

 
Vem a presente portaria proceder à atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar 
aos bens e direitos alienados durante o ano de 2021. 
 
Portaria n.º 220/2021 (dre.pt) 

 

IVA 
 Portaria n.º 206/2021 - Diário da República n.º 200/2021, Série I de 14 de outubro de 2021 

 
Vem a presente portaria proceder à alteração da declaração periódica do IVA, anexo R e respetivas 
instruções de preenchimento, prevendo a intervenção, por contabilista certificado independente, na 
certificação prevista no artigo 78.º-D do CIVA. 
 
Portaria n.º 206/2021 (dre.pt) 

 

 Despacho n.º 10233/2021, por despacho do Secretário de Estado Adjunto e dos 
Assuntos Fiscais, de 21 de outubro de 2021 
 
Vem o presente despacho garantir, no âmbito do programa «IVAucher», o cumprimento comum das 
normas vigentes e boas práticas em matéria de proteção de dados pessoais. 
 
Despacho n.º 10233/2021 (portaldasfinancas.gov.pt) 
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OUTROS ASSUNTOS 
 Portaria n.º 208-A/2021, Diário da República n.º 201/2021, Série I, de 15 de outubro de 

2021 
 
Vem a presente portaria proceder à primeira alteração à Portaria n.º 301-A/2018, de 23 de novembro, 
a qual fixa o valor das taxas unitárias do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) 
aplicáveis no continente à gasolina sem chumbo e ao gasóleo rodoviário. 
 
Portaria n.º 208-A/2021 (dre.pt) 

 

 Decreto-Lei n.º 84/2021, Diário da República n.º 202/2021, Série I, de 18 de outubro de 
2021 
 
Vem o presente decreto regular os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e 
serviços digitais, transpondo as Diretivas (UE) 2019/771 e (UE) 2019/770. 
 
Decreto-Lei n.º 84/2021 (dre.pt) 

 

 Acórdão (extrato) n.º 731/2021, de 22 de outubro de 2021 
 
Vem o presente acórdão esclarecer que a declaração de insolvência suspende o prazo prescricional 
das dívidas tributárias imputáveis ao devedor insolvente. 
 
Acórdão (extrato) n.º 731/2021 (portaldasfinancas.gov.pt) 

 

 


