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Lei do Orçamento do Estado para 2021| Principais medidas fiscais 
 
 
O presente documento pretende dar a conhecer um 
resumo das principais questões fiscais que irão afectar 
a vida das empresas e dos particulares a partir de 1 de 
Janeiro de 2021, data em que entrou em vigor a Lei nº 
75-B/2020, de 31 de Dezembro, que aprovou o 
Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021). 
 
I R S  
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS 

SINGULARES 
 

 

 Imóveis afectos a actividade empresarial e profissional | 
Mais Valias  

 
A tributação das transferências entre esfera privada e 
empresarial é aliviada por um lado, mas tornada mais 
complexa em determinadas situações. 
 
A regra passa a ser a exclusão das mais-valias 
resultantes da afetação de imóvel do património 
particular do empresário à sua actividade empresarial e 
profissional, bem como a exclusão de tributação no 
momento da transferência do imóvel da sua atividade 
empresarial e profissional para o seu património 
particular. A mais-valia só é tributada quando o imóvel 
é alienado a terceiros. 
 
Não obstante, os ganhos obtidos com a alienação dos 
imóveis afetos à atividade empresarial e profissional 
são tributados de acordo com as regras da categoria B, 
caso a alienação ocorra antes de 3 anos após a 
transferência para o património particular do sujeito 
passivo, sendo o valor a considerar aquele que 
corresponde ao valor de aquisição (e não o valor de 
mercado à data da afectação, como acontece 
actualmente). 
 
Neste caso não são aceites, para apurar o rendimento 
tributado, as despesas e encargos com a valorização de 
bens imóveis suportados no período de afetação dos 
mesmos à atividade empresarial e profissional. 
 
É revogada a disposição que excluía de tributação a 
transferência para o património particular no caso em 

que o imóvel era imediatamente afecto à obtenção de 
rendimentos da Categoria F. 
 
Regime transitório  
 
Às mais-valias que tenham sido apuradas de acordo 
com o regime atualmente em vigor e cuja tributação se 
encontre suspensa, aplicar-se-á o novo regime de 
tributação descrito acima. 
 
Os sujeitos passivos que tenham, à 
data de 1 de Janeiro de 2021, bens 
imóveis afetos a atividade 
empresarial e profissional podem 
optar pelo regime anterior de 
apuramento de mais e menos-
valias decorrentes da afectação de 
bens imóveis, devendo indicar essa 
opção na declaração periódica de 
rendimentos. 
 
 Mais Valias | aplicação das regras de Preços de 

Transferência  
 

Nas operações entre um sujeito passivo e uma entidade 
com a qual esteja numa situação de "relações 
especiais", conforme definido para efeitos da legislação 
de preços de transferência, que dêem lugar 
ao apuramento de mais ou menos-valias, devem ser 
praticadas condições substancialmente idênticas às 
que normalmente seriam praticadas entre entidades 
independentes em operações comparáveis, sendo 
aplicável, com as necessárias adaptações, o regime 
previsto no artigo 63.º do Código do IRC. 
 
 Mais Valias | reinvestimento em produtos financeiro  
 
No caso de reinvestimento do valor de realização de um 
imóvel em produto financeiro clarifica-se o seguinte: 
 o reinvestimento, se efectuado num produto 

segurador, deverá ser feito por aquisição de 
contrato de seguro financeiro do ramo vida 

 sendo o investimento realizado por aquisição de 
contrato de seguro financeiro do ramo vida ou da 



 

 

adesão individual a um fundo de pensões aberto, 
clarifica-se que estes devem visar, exclusivamente, 
proporcionar ao adquirente ou ao respectivo 
cônjuge ou unido de facto uma prestação regular 
periódica durante um período igual ou superior a 
10 anos, de montante máximo anual igual a 7,5 % 
do valor investido; 

 Qualifica-se como incumprimento das condições de 
reinvestimento a interrupção do pagamento regular 
das prestações atribuindo o legislador natureza 
interpretativa a esta alteração. 

 
 Rendimentos Empresariais e Profissionais | transferência 

para património particular de imóveis afectos à esfera 
empresarial 

 
Quando exista transferência para o património 
particular do sujeito passivo de bens imóveis que 
tenham estado afectos à sua atividade empresarial e 
profissional, deverão ser acrescidos, em fracções iguais, 
ao rendimento desse ano e dos três anos seguintes os 
seguintes montantes: 
 
 os gastos fiscalmente aceites (depreciações ou 

imparidades, encargos com empréstimos ou rendas 
de locação) durante o período em que o imóvel 
esteve afeto à atividade, no caso de determinação 
do rendimento de acordo com as regras da 
contabilidade organizada; 

 o montante correspondente a 1,5 % do VPT do 
imóvel à data da transferência, por cada ano 
completo, ou fração, em que o imóvel esteve afeto 
à atividade, no caso de determinação do 
rendimento de acordo com as regras do regime 
simplificado. 

 
 Regime simplificado | Despesas 
 
Mantém-se a possibilidade de alterar, face aos valores 
constantes do portal E-fatura, o valor dos encargos com 
pessoal, rendas de imóveis e outras despesas com 
aquisição de bens e serviços, necessários ao 
desenvolvimento da atividade independente, quando 
da entrega da declaração de IRS de 2020. 
 
Caso se proceda à alteração dos montantes constantes 
no portal E-fatura, haverá necessidade de comprovar 
os mesmos. 
 
 

 Deduções à colecta  
 

Os valores com a aquisição de máscaras de protecção 
respiratória e de gel desinfetante cutâneo são 
considerados como despesas de saúde, nos termos e 
para os efeitos previstos no artigo 78.º-C do Código do 
IRS, enquanto a sua transmissão estiver sujeita à taxa 
reduzida do IVA. 
 
Mantém-se o regime transitório que permite que se 
altere, face aos valores constantes no portal E-fatura, o 
valor das despesas de saúde, educação, imóveis e 
encargos com lares, quando da entrega da declaração 
de IRS de 2020. Caso se proceda à alteração dos 
montantes constantes no portal E-fatura, haverá 
necessidade de comprovar os mesmos. 
 
 Mecenato | Jornada Mundial da Juventude 
 
Os donativos, em dinheiro ou em espécie, concedidos à 
Fundação JMJ-Lisboa 2022, entidade legalmente 
incumbida de assegurar a preparação, organização e 
coordenação da Jornada Mundial da Juventude a 
realizar em 2023, em Lisboa, são considerados como 
gasto, para efeitos da categoria B do IRS, em valor 
correspondente a 140% do respectivo total. Nos demais 
casos, são dedutíveis à coleta do IRS 30% dos donativos, 
em dinheiro ou em espécie, concedidos àquela 
entidade por parte de pessoas singulares residentes em 
território nacional. 
 
 Donativos 
 
Sempre que um sujeito passivo faça donativos de valor 
superior a € 50.000, e (i) não tenha colecta de imposto 
suficiente para efectuar a dedução na sua totalidade no 
ano fiscal em causa ou (ii) atinja o limite máximo de 
dedução aplicável (i.e., 15 % do valor da coleta), é 
criada a possibilidade de o 
valor de dedução à coleta, 
não utilizado no ano em que 
foi realizado o donativo, ser 
utilizado nos três períodos de 
tributação seguintes, até ao 
limite de 10 % do valor da 
colecta em cada um dos 
períodos de tributação. 
 
 
 



 

 

I R C  
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS 

 
 
 Estabelecimentos Estáveis 

 
Passam a ser considerados como componentes do lucro 
tributável afecto ao estabelecimento estável localizado 
em Portugal a venda, por parte da entidade não 
residente, de quaisquer bens ou mercadorias a clientes 
residentes em Portugal, desde que tais bens ou 
mercadorias sejam similares aos comercializados pelo 
estabelecimento estável. 
 
São também vertidas para o Código do IRC as principais 
conclusões do projecto BEPS (Base Erosion and Profit 
Sharing) da OCDE, alargando as situações em que se 
considerará a existência em Portugal um 
estabelecimento estável. Entre estas novas realidades, 
de salientar o conceito mais abrangente de agente 
dependente, a inclusão das actividades de prestação de 
serviços quando exercidas em Portugal por um período 
superior a 183 dias, entre outras. 
 
 Tributação autónoma 

 
As taxas mais reduzidas de tributação autónoma das 
viaturas híbridas plug-in passam a ser apenas aplicáveis 

quando as respectivas 
baterias possam ser 
carregadas através de 
ligação à rede eléctrica e 
tenham uma autonomia 
mínima, no modo 
eléctrico, de 50 km e 
emissões oficiais 
inferiores a 50 gCO2/km. 
 

O agravamento de 10 pontos percentuais nas taxas de 
tributação autónoma quando são apurados prejuízos 
fiscais não é aplicável, relativamente aos exercícios de 
2020 e 2021, caso o sujeito passivo tenha obtido lucro 
tributável num dos três exercícios anteriores e as 
declarações Modelo 22 e a IES dos dois anos anteriores 
tenham sido submetidas dentro dos respectivos prazos 
legais. 
 
Este agravamento também não será aplicável caso se 
esteja perante um dos três primeiros exercícios da 
sociedade. 

Esta medida apenas é aplicável a cooperativas, micro, 
pequenas e médias empresas 
 
 Pagamentos por conta 

 
Os pagamentos por conta devidos em 2021 por 
cooperativas, micro, pequenas e médias empresas 
podem ser dispensados. 
 
 Benefícios Fiscais | Valorização do Interior 

 
É concedida uma autorização legislativa ao Governo 
para criar um benefício fiscal que consiste numa 
dedução à colecta de IRC, em função dos gastos 
associados a criação de postos de trabalho no interior 
do país. 
 
O benefício consistirá numa dedução à colecta de 20% 
dos gastos associados às remunerações que excederem 
a retribuição mínima nacional garantida,  
 
 Benefícios Fiscais | Promoção Externa 

 
As despesas associadas a projectos de promoção 
externa, quando realizadas por micro, pequenas ou 
médias empresas, são majorados em 110%, para 
efeitos do apuramento do IRC dos exercícios de 2021 e 
2022. 
 
A natureza das despesas elegíveis encontra-se 
detalhada no art.º 246º da Lei do OE 2021e abrange, 
por exemplo, os gastos associados à montagem e 
funcionamento de stands em feiras e exposições o 
exterior, campanhas de marketing nos mercados 
externos, estudos de mercado relacionados, entre 
outros. 
 
 Benefícios Fiscais | SIFIDE II 

 
A dedução de despesas de I&D associadas ao Sistema 
de Incentivos Fiscais em Investigação e 
Desenvolvimento, no que respeita às contribuições 
para fundos de investimento que financiam projectos 
de I&D sobre uma profunda alteração. 
 
Desde logo na própria definição dos fundos de 
investimento, que terão de obedecer ao estabelecido 
na Comunicação da Comissão 2014/C10/04, de 21.01. 
 



 

 

É ainda delimitada a natureza dos investimentos que os 
fundos de investimento poderão financiar e são 
estabelecidos adicionais requisitos a que os 
investimentos nos fundos devem obedecer, para se 
usufruir dos benefícios fiscais, com seja a detenção do 
investimento por um prazo mínimo de cinco anos. 
 
 Benefícios Fiscais | Manutenção dos Postos de Trabalho 

 
O acesso a determinados apoios públicos e incentivos 
fiscais no ano de 2021 fica condicionado à manutenção 
do nível de emprego. 
 
Esta limitação é apenas aplicável a grandes empresas 
que tenham gerado lucros contabilísticos em 2020. 
 
Por regra, a manutenção do 
nível de emprego significa que, a 
entidade tenha ao seu serviço, 
no ano de 2021, um número 
médio de trabalhadores igual ou 
superior ao observado a 01 de 
Outubro de 2020. 
 
São abrangidos por esta 
limitação as linhas de crédito com garantias do Estado, 
a remuneração convencional do capital social, os 
benefícios fiscais contratuais, o regime fiscal de apoios 
ao investimento (RFAI), o sistema de incentivos fiscais 
em investigação 
e desenvolvimento empresarial II (SIFIDE II) e o Crédito 
Fiscal Extraordinário ao Investimento II (CFEI II). 
 
 Benefícios Fiscais | SAF T (PT), Código QR e ATCUD 

 
As despesas associadas à implementação do ficheiro 
SAF-T (PT) da contabilidade e do Código QR e ATCUD 
nos sistemas de facturação são majoradas em 120%, 
nos exercícios de 2021 e 2022. 
 
É ainda criando um incentivo extra para os sujeitos 
passivos que antecipem a introdução do código QR, 
com a percentagem majoração a aumentar para 140%, 
se este processo estiver finalizado até ao final de Março 
de 2021, ou 130%, se até ao final de Junho deste ano 
2021. 
 
Este benefício apenas é aplicável a micro, pequenas e 
médias empresas. 
 

De recordar que a implementação do ficheiro SAF-T 
(PT) da contabilidade foi adiada para o ano de 2021 (a 
submeter em 2022) e as obrigações do código QR e 
ATCUD foram adiadas para 2022, embora seja possível 
a sua implementação para 2021. 
 
IVA 
IMPOSTO  SOBRE  O  VALOR ACRESCENTADO 

 
 
 Créditos de cobrança duvidosa | Regularizações de IVA 
 
Passa a estar previsto na lei que a exigência de 
certificação dos diversos elementos que comprovam a 
existência dos créditos de cobrança duvidosa 
(identificação da factura relativa a cada crédito, 

identificação do adquirente, valor da 
factura e do imposto liquidado, realização 
de diligências de cobrança por parte do 
credor e o insucesso, total ou parcial, de 
tais diligências, bem como outros 
elementos que evidenciem a realização das 
operações) por revisor oficial de contas ou 
contabilista certificado independente, se 
aplica aos casos em que a regularização de 

imposto não exceda €10.000 por pedido de autorização 
prévia (ao invés de por declaração periódica, como 
constava da anterior redacção), tendo esta norma 
natureza interpretativa. 
 
 Taxa reduzida de IVA 
 
As castanhas e frutos vermelhos congelados passam a 
beneficiar da taxa reduzida de IVA por enquadramento 
na verba 1.6.4 da Lista I, aplicável às frutas, no estado 
natural ou desidratadas. 
 
Também as empreitadas de reabilitação de imóveis 
que, independentemente da localização, sejam 
contratadas directamente para o Fundo Nacional de 
Reabilitação do Edificado pelo Investimentos 
Habitacionais da Madeira, EPERAM (IHM), e pela 
Direcção Regional de Habitação dos Açores, ou que 
sejam realizadas ao abrigo de programas apoiados 
financeiramente por estas entidades, beneficiam da 
taxa reduzida de IVA (verba 2.24 da Lista I). 
 
Por último, de referir que as importações, transmissões 
e aquisições intracomunitárias dos seguintes bens 
passam a beneficiar da taxa reduzida de IVA: 



 

 

a) Máscaras de protecção respiratória; 
b) Gel desinfectante cutâneo com as especificidades 
constantes de despacho dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas da economia, das finanças e 
da saúde. 
 
 Autorização legislativa | Taxa reduzida de IVA 
 
A taxa reduzida de IVA aplica-se, nos termos da verba 
2.9 da Lista I anexa ao CIVA, a “Utensílios e quaisquer 
aparelhos ou objectos especificamente concebidos para 
utilização por pessoas com deficiência, desde que 
constem de uma lista aprovada por despacho conjunto 
dos Ministros das Finanças, da Solidariedade e 
Segurança Social e da Saúde”.  
 
Fica, assim, salvaguardada a possibilidade de alargar o 
âmbito desta verba, mediante revisão da lista 
aprovada por despacho dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas em causa, no sentido de nela 
incluir produtos, aparelhos e objectos de apoio que 
constem da lista homologada pelo Instituto Nacional 
para a Reabilitação, I. P., aprovada nos termos da 
Norma ISO 9999:2007, cuja utilização seja exclusiva 
de pessoas com deficiência e pessoas com incapacidade 
temporária.  
 
Na sequência desta revisão poderão ainda ser 
adaptadas outras verbas (2.6, 2.8 e 2.30). 
 
 Isenções temporárias | Covid-19 
 
A isenção temporária de IVA aplicável às transmissões 
e aquisições intracomunitárias de bens necessários 
para combater os efeitos do surto de COVID-19, 
introduzida pela Lei nº 13/2020, de 7 de Maio de 2020, 
aplica-se também às aquisições efectuadas por 
instituições científicas e de ensino superior com 
parecer favorável do Instituto Nacional de 
Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P., para o diagnóstico 
SARS -CoV -2 que desenvolvam actividade relacionada 
com a contenção da propagação da doença COVID -19 
no âmbito dos protocolos com o Estado (aplicava-se 
apenas ao Estado e outros organismos públicos e 
organizações sem fins lucrativos). 
 
A isenção em causa passa a ser aplicável às 
transmissões e aquisições intracomunitárias de bens 
efectuadas no território nacional durante o período 

compreendido entre 30 de Janeiro de 2020 e 30 de Abril 
de 2021. 
 
 Regime especial de restituição de IVA  

 
O regime de restituição de IVA previsto para 
instituições particulares de solidariedade social, Forças 
Armadas, forças e serviços de segurança e bombeiros 
passa a aplicar-se igualmente às instituições de ensino 
superior e às entidades sem fins lucrativos do sistema 
nacional de ciência e tecnologia e ao Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. 
 
Relativamente a estas novas entidades encontram-se 
abrangidas as aquisições de instrumentos, 
equipamentos e reagentes adquiridos no âmbito da sua 
actividade de I&D, desde que o IVA das despesas não se 
encontre excluído do direito à dedução nos termos do 
artigo 21.º do Código do IVA. 
 
IMPOSTO  DO  SELO 

 
 
 Taxas de imposto 
 
São agravadas em 50 % as taxas aplicáveis ao crédito ao 
consumo, para novas operações realizadas a partir de 
2021. 
 
IMI 
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

 
 

 Sociedades imobiliárias detidas por Offshores 
 
Determinadas penalizações 
já previstas no Código do IMI 
para imóveis detidos por 
entidades residentes em 
país, território ou região 
sujeito a um regime fiscal 
mais favorável, (não 
aplicação da carência de imposto no caso inventários 
de sociedade imobiliárias e taxa de imposto de 7.5%) 
passam também a ser aplicáveis a entidades dominadas 
ou controladas, directa ou indirectamente, por 
entidade que tenha domicílio fiscal em país, território 
ou região sujeito a um regime fiscal mais favorável, 
constante de lista aprovada por portaria do Ministro 
das Finanças. 



 

 

 Valor patrimonial tributável | terrenos 
 

É alterada a fórmula de cálculo do valor patrimonial 
tributário, com a alteração dos ponderadores de valor 
das áreas.  
 
IMT 
IMPOSTO  MUNICIPAL  SOBRE  TRANSMISSÕES 

ONEROSAS  DE  IMÓVEIS 
 

 
 Aquisição de partes sociais 
 
É alargada às sociedades anónimas a obrigação, já 
existente para as sociedades por quotas, de liquidar 
IMT quando ocorram aquisições de partes de capital 
que resultem em que um dos accionistas fique com 
pelo menos 75% do capital da sociedade (ou existam 
apenas dois accionistas, casados ou unidos de facto). 
 
Esta obrigação não é aplicável a entidades cotadas em 
Bolsa. 
 
Por outro lado, e para todas as sociedades, esta 
liquidação de IMT só ocorrerá quando os imóveis 
correspondam a mais de 50% do activo e se os mesmos 
não estiverem afectos a uma actividade agrícola, 
industrial ou comercial, excluindo deste conceito a 
compra e venda de imóveis. 
 
 Taxas de imposto 
 
A taxa de imposto de 10% aplicável a imóveis detidos 
por entidades residentes em país, território ou região 
sujeito a um regime fiscal mais favorável passa a ser 
também aplicável a entidades dominadas ou 
controladas, directa ou indirectamente, por entidade 
que tenha domicílio fiscal em país, território ou região 
sujeito a um regime fiscal mais favorável, constante de 
lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças. 
 
 
 
 

SEGURANÇA SOCIAL  
 

 
 Actualização extraordinária de pensões 

 
Em 2021, o Governo procede a uma actualização 
extraordinária das pensões de invalidez, velhice e 
sobrevivência atribuídas pela segurança social e as 
pensões de aposentação, reforma e sobrevivência do 
regime de protecção social convergente, atribuídas 
pela CGA, com efeitos a partir de 1 de Janeiro. Esta 
actualização é de 10 € por pensionista, cujo 
montante global de pensões seja igual ou inferior a 
1,5 vezes o valor do indexante dos Apoios Sociais 
(IAS). O valor da actualização regular anual, 
efectuada em Janeiro de 2021, é incorporado no 
valor da actualização extraordinária. 
 

 Não aplicação do factor de sustentabilidade nos regimes 
de antecipação da idade de pensão de velhice do RGSS 
das profissões de “desgaste rápido” 
 

Os pensionistas que tenham requerido a sua pensão 
entre 1 de Janeiro de 2019 e 1 de Janeiro de 2020 ao 
abrigo dos regimes de antecipação da idade de acesso 
à pensão de velhice previstos no artigo 2.º (profissões 
de “desgaste rápido”) do Decreto-Lei n.º 70/2020, de 
16 de Setembro, têm direito ao recálculo da mesma no 
sentido da não-aplicação do factor de sustentabilidade. 
O recálculo da pensão é efectuado mediante a 
apresentação de requerimento para o efeito.  
 
O montante resultante do recálculo das pensões é 
aplicável às pensões pagas após 1 de Agosto 2020.  
 
Esta alteração já constava do Decreto-Lei n.º 70/2020, 
de 16 de Setembro, retroagindo apenas os seus efeitos 
a 1 de Janeiro de 2019 e não a 1 de Janeiro de 2020, 
como contava do Decreto-Lei. 
 
Assim, nos termos do art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 
70/2020, a abolição do factor de sustentabilidade 
aplica-se aos seguintes regimes de antecipação da 
idade de pensão de velhice (profissões de desgaste 
rápido): 

 
 Para os trabalhadores abrangidos por acordos 

internacionais na Região Autónoma dos Açores, o 
previsto na Lei n.º 32/96, de 16 de Agosto; 

 



 

 

 Para os trabalhadores do interior das minas, das 
lavarias de minério e dos trabalhadores da 
extracção ou transformação primária da pedra, 
incluindo a serragem e corte da pedra em bruto, o 
previsto no Decreto-Lei n.º 195/95, de 28 de Julho, 
na sua redacção actual; 

 
 Para as bordadeiras de casa na Madeira, o previsto 

na Lei n.º 14/98, de 20 de 
Março, e no Decreto-Lei n.º 
55/99, de 26 de Fevereiro; 

 
 Para os profissionais de 

bailado clássico ou 
contemporâneo, o previsto 
na alínea a) do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 482/99, de 
9 de Novembro; 

 
 Para os trabalhadores portuários integrados no 

efectivo portuário nacional, o previsto no Decreto-
Lei n.º 483/99, de 9 de Novembro; 

 
 Para os trabalhadores da Empresa Nacional de 

Urânio, S. A., o previsto no Decreto-Lei n.º 28/2005, 
de 10 de Fevereiro, na sua redacção actual; 

 
 Para os controladores de tráfego aéreo, o previsto 

no Decreto-Lei n.º 155/2009, de 9 de Julho, na sua 
redacção actual; 

 
 Para os pilotos comandantes e co-pilotos de 

aeronaves de transporte público comercial de 
passageiros, carga ou correio, o previsto no 
Decreto-Lei n.º 156/2009, de 9 de Julho; 

 
 Para os trabalhadores inscritos marítimos da 

marinha do comércio de longo curso, de cabotagem 
e costeira e das pescas, o previsto na Portaria de 18 
de Dezembro de 1975, do Ministério dos Assuntos 
Sociais, publicada no Diário do Governo, 2.ª série, 
n.º 1, de 2 de Janeiro de 1976, na sua redacção 
actual; 

 
 Para os trabalhadores inscritos marítimos que 

exercem actividade na pesca, o previsto no Decreto 
Regulamentar n.º 40/86, de 12 de Setembro, na sua 
redacção actual. 

 
 

 Medidas de transparência contributiva 
 

À semelhança dos anos anteriores, estão novamente 
previstas um conjunto de medidas de transparência 
contributiva. Por um lado, a divulgação das listas de 
contribuintes devedores à segurança social e por outro 
lado, a troca de informação entre a segurança social, a 
CGA, I. P. e a AT. 
 

A AT e os serviços competentes do 
Ministério do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social podem proceder à 
tomada de posições concertadas com 
vista à cobrança de dívidas de empresas, 
sujeitos passivos de IRC, em dificuldades 
económicas, procedendo, neste âmbito, à 
troca das informações relativas àquelas 

empresas que sejam necessárias à tomada de posição 
concertada, em termos a definir por despacho dos 
membros do Governo responsáveis pela área das 
finanças e pela área da segurança social. 
Para permitir a tomada de posições concertadas, o 
despacho referido no n.º 2 do artigo 150.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de 
Outubro, pode determinar, a todo o tempo, a alteração 
da competência para os actos da execução. 

 
OUTRAS MEDIDAS  

 
 
 Resgate de PPR  

 
Sem prejuízo do disposto nos n.os 1 a 4 do artigo 4.º 
do Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de julho, até 30 de 
Setembro de 2021, o valor de planos de poupança-
reforma (PPR), de planos de poupança-educação (PPE) 
e de planos de poupança-reforma/educação (PPR/E) 
pode ser reembolsado até ao limite mensal do valor do 
IAS pelos participantes desses planos e desde que um 
dos membros do seu agregado familiar: 

 Esteja em situação de isolamento profilático ou de 
doença ou preste assistência a filhos ou netos, 
conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março; 

 Tenha sido colocado em situação de redução do 
período normal de trabalho ou de suspensão do 
contrato de trabalho, em virtude de crise 
empresarial; 



 

 

 Esteja em situação de desemprego registado no 
IEFP, I. P.; 

 Seja elegível para o apoio extraordinário ao 
rendimento dos trabalhadores, previsto no artigo 
156.º; 

 Seja elegível para o apoio extraordinário à redução 
da actividade económica de trabalhador 
independente, nos termos do artigo 26.º 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; 

 Sendo trabalhador em situação de desprotecção 
económica e social, preencha os pressupostos para 
beneficiar do apoio extraordinário previsto no 
artigo 325.º-G da Lei n.º 2/2020, de 31 de Março, 
aditado pela Lei n.º 27-A/2020, de 24 de Julho, ou 
no artigo 156.º da Lei do OE2021; 

 Apresente uma quebra do rendimento relevante 
médio mensal superior a 40 % no período de Março 
a Dezembro de 2020 face ao rendimento relevante 
médio mensal de 2019 e, cumulativamente, entre a 
última declaração trimestral disponível à data do 
requerimento do apoio e o rendimento relevante 
médio mensal de 2019; ou 

 Sendo arrendatário num contrato de arrendamento 
de prédio urbano para habitação própria e 
permanente em vigor à data de 31 de março, esteja 
a beneficiar do regime de diferimento do 
pagamento de rendas nos termos da Lei n.º 4-
C/2020, de 6 de abril, e necessite desse valor para 
regularização das rendas alvo de moratória. 
 

Neste último caso, o valor 
dos planos a reembolsar ao 
abrigo deste regime pode ir 
até ao limite mensal de 1,5 
IAS. 

O valor do PPR reembolsado 
deve corresponder ao valor 
da unidade de participação à 

data do requerimento de reembolso. 

Para estes efeitos não é aplicável o disposto no n.º 4 do 
artigo 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, desde 
que os planos tenham sido subscritos até 31 de março 
de 2020. 

 

 

 Pagamento em prestações de dívidas à Autoridade 
Tributária e Aduaneira 

 
Os tributos à AT cujo prazo de pagamento voluntário 
tenha vencido podem ser pagos em prestações, a 
requerimento do contribuinte e o requerimento pode 
ser formalizado sem que a cobrança dos tributos esteja 
em fase de processo de execução fiscal. 

Os contribuintes que requeiram o pagamento de 
tributos em prestações no ano de 2021 ficam 
dispensados de cumprir os requisitos previstos nos nºs 
3 a 7 do artigo 196.º do CPPT. 

A AT deverá responder ao pedido no prazo de 30 dias. 
Não havendo resposta da AT no prazo previsto 
considera-se o requerimento tacitamente deferido. 

 Pagamento em prestações de dívidas à segurança social 
 
As contribuições devidas à segurança social cujo prazo 
de pagamento voluntário tenha vencido podem ser 
pagas em prestações, a requerimento do contribuinte 
e o requerimento pode ser formalizado sem que a 
cobrança dos tributos esteja em fase de processo de 
execução fiscal. 
 
A Segurança Social deverá responder no prazo de 30 
dias. Não havendo resposta da segurança social no 
prazo previsto considera-se o requerimento 
tacitamente deferido. 

 IVAucher 
 
É criado um programa temporário de apoio e estímulo 
ao consumo em sectores fortemente afectados pela 
pandemia da doença COVID -19, o qual consiste num 
mecanismo que permite ao consumidor final acumular 
o valor correspondente à totalidade do IVA suportado 
em consumos nos sectores do alojamento, cultura e 
restauração, durante um trimestre, e utilizar esse 
valor, durante o trimestre seguinte, em consumos 
nesses mesmos sectores, sendo o apuramento do valor 
em causa efectuado a partir dos montantes constantes 
das facturas comunicadas à AT. 
 
A utilização do valor acumulado é feita por desconto 
imediato nos consumos, o qual assume a natureza de 
comparticipação e opera mediante compensação 
interbancária através de entidade responsável pelo 



 

 

processamento de pagamentos electrónicos através de 
transacções com cartões bancários. 
 
A adesão dos consumidores ao IVAucher depende do 
seu prévio consentimento, livre, específico, informado 
e explícito quanto ao tratamento e comunicação de 
dados necessários à sua operacionalização, no respeito 
pela legislação aplicável em matéria de protecção de 
dados pessoais. 
 
 Contribuições extraordinárias 
 
É criada uma contribuição no valor de 0,30 € por 
embalagem, obrigatoriamente discriminado na factura, 
sobre embalagens de utilização única de plástico, 
alumínio ou multimaterial com 
plástico ou com alumínio a serem adquiridas em 
refeições prontas a consumir, nos regimes de 
pronto a comer e levar ou com entrega ao domicílio. 
 
Esta contribuição aplica -se a partir de 1 de Janeiro de 
2022 para as embalagens de plástico ou multimaterial 
com plástico e a partir de 1 de Janeiro de 2023 para as 
embalagens de alumínio ou multimaterial com 
alumínio. 

 

Mantêm-se em vigor as seguintes contribuições: 
 

i. Contribuição Sobre o Sector Bancário aprovada 
em 2010 

ii. Contribuição Sobre a Indústria Farmacêutica 
aprovada em 2014 

iii. Contribuição Extraordinária Sobre o Sector 
Energético aprovada em 2013 

iv. Contribuição Extraordinária sobre Fornecedores 
de Dispositivos Médicos no SNS aprovada em 
2020, que sofre algumas alterações. 

 
 
 
 
 
 

Ao abrigo do Decreto-Lei nº 63/85, de 14 de Março, fica exclusivamente reservado à FSO Consultores o direito de publicação e divulgação do 
Fazemos Saber hOje, não sendo permitida a reprodução, total ou parcial, sem a sua prévia autorização. 
 
A informação constante no presente documento tem um carácter meramente informativo. Para informações mais detalhadas, a FSO Consultores 
encontra-se ao inteiro dispor para prestar qualquer esclarecimento adicional.  
 
Contactos: 
Tel. 21 316 31 40 
Fax. 21 316 31 49 
E-mail: fso.consultores@fso.pt 
www.fsoconsultores.pt 


