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IRC 
• Portaria n.º 267/2021 - Diário da República n.º 230/2021, Série I de 26 de novembro de 

2021 
 
Vem a presente portaria proceder à revisão da regulamentação dos procedimentos de celebração de 
acordos prévios sobre os preços de transferência (APPT), ao abrigo do artigo 138.º do Código do IRC. 
 
Portaria n.º 267/2021 (dre.pt) 
 

• Portaria n.º 268/2021 - Diário da República n.º 230/2021, Série I 26 de novembro de 2021 
 
Vem a presente portaria proceder à revisão da regulamentação dos preços de transferência nas 
operações efetuadas entre um sujeito passivo do IRS ou do IRC e qualquer outra entidade, ao abrigo 
do artigo 63.º do Código do IRC. 
 

Portaria n.º 268/2021 (dre.pt) 
 

IRS 
• Portaria n.º 276/2021 - Diário da República n.º 232/2021, Série I de 30 de novembro de 

2021 
 
Vem a presente portaria aprovar a nova Declaração Modelo 37 e as respetivas instruções de 
preenchimento. 
 
Portaria n.º 276/2021 (dre.pt) 
 

IS 
• Lei n.º 70/2021 - Diário da República n.º 214/2021, Série I de 4 de novembro de 2021 

 
Vem a presente lei estabelecer a isenção do imposto do selo sobre as operações de reestruturação ou 
refinanciamento dos créditos em moratória. 
 
Lei n.º 70/2021 (dre.pt) 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/23000/0001000020.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/23000/0002100043.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/23200/0015400164.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/21400/0000200002.pdf
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• Portaria n.º 245/2021 - Diário da República n.º 218/2021, Série I de 10 de novembro de 
2021 
 
Vem a presente portaria alterar e republicar o modelo oficial da Declaração Mensal de Imposto do Selo 
e respetivas instruções de preenchimento. 
 
Portaria n.º 245/2021 (dre.pt) 
 

IVA 
• Ofício-circulado n.º 30243/2021, por despacho do Gabinete da Área de Gestão 

Tributária-IVA, de 11 de novembro de 2021 
 
Vem o presente ofício-circulado determinar o prazo para entrega da declaração periódica e pagamento 
do respetivo imposto. Esclarecer o relativamente ao Código único de documento (ATCUD) e 
comunicação de séries, bem como a validade das Faturas em PDF. 
 
Ofício-circulado n.º 30243/2021, de 11/11 

 

Outros Assuntos 
• Decreto-Lei n.º 88/2021 - Diário da República n.º 213/2021, Série I de 3 de novembro de 

2021 
 
Vem o presente decreto-lei desenvolver o sistema de autenticação eletrónica dos cidadãos «Chave 
Móvel Digital». 
 
Decreto-Lei n.º 88/2021 (dre.pt) 
 

• Lei n.º 79/2021 - Diário da República n.º 228/2021, Série I de 24 de novembro de 2021 
 
Vem a presente lei transpor a Diretiva (UE) 2019/713 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
abril de 2019, relativa ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não em 
numerário, alterando o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei n.º 109/2009, de 15 de 
setembro, que aprova a Lei do Cibercrime, e outros atos legislativos. 
 
Lei n.º 79/2021 (dre.pt) 
 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/21800/0001000017.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30243_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30243_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30243_2021.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/21300/0000600014.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22800/0000900038.pdf
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• Portaria n.º 275/2021 - Diário da República n.º 232/2021, Série I de 30 de novembro de 
2021 
 
Vem a presente portaria aprovar as instruções de preenchimento da Declaração Modelo 25, Donativos 
Recebidos. 
 
Portaria n.º 275/2021 (dre.pt) 

 
 

 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/23200/0014000153.pdf

