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Getting to the point, with confidence  

IVA – Reajustamento do calendário fiscal 2021 

No âmbito das medidas adotadas para mitigar os efeitos da pandemia associada à 
doença Covid-19, foi publicado o Despacho n.º 260/2021-XXII, de 27 de julho, do 
Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, que determina o reajustamento 
do calendário fiscal de 2021, sem quaisquer acréscimos ou penalidades, nos 
seguintes termos: 
 
Declarações periódicas de IVA 
 

• As declarações periódicas de IVA referentes aos meses de julho, agosto, 
setembro e outubro de 2021 podem ser submetidas até ao dia 20 do segundo 
mês seguinte àquele a que respeitam as operações (i.e., até aos dias 20 de 
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, respetivamente). 
 

• A declaração periódica de IVA referente ao 3º trimestre de 2021 pode ser 
submetida até ao dia 20 de novembro de 2021. 

 

• O pagamento do IVA devido nas declarações acima referidas pode ser efetuado 
até ao dia 25 do mês da respetiva submissão. 
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Faturas em formato PDF 
 

• As faturas em formato PDF podem ser equiparadas a faturas eletrónicas para 
todos os efeitos previstos na legislação fiscal até 31 de dezembro de 2021 (o 
prazo anteriormente fixado era 30 de setembro de 2021). 

 
Para mais informações recomendamos a consulta do Despacho n.º  
260/2021-XXII, de 27 de julho. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Deloitte” refere-se a uma ou mais firmas membro e respetivas entidades relacionadas da rede global da 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). A DTTL (também referida como “Deloitte Global”) e cada uma das 
firmas membro são entidades legais separadas e independentes. A DTTL não presta serviços a clientes. Para 
mais informação aceda a www.deloitte.com/pt/about 
 
A Deloitte é líder global na prestação de serviços de audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax e serviços 
relacionados. A nossa rede de firmas membro compreende mais de 150 países e territórios e presta serviços a quatro em cada cinco 
entidades listadas na Fortune Global 500®. Para conhecer o impacto positivo criado pelos aproximadamente 312.000 profissionais 
da Deloitte aceda a www.deloitte.com  
 
Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de serviços 
profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (em conjunto 
a “Rede Deloitte”). Deve aconselhar-se com um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão que possa afetar as suas 
finanças ou negócio. Nenhuma entidade da Rede Deloitte pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas sofridos por 
quem haja baseado a sua decisão nesta comunicação.  
 
© 2021. Para informações, contacte Deloitte Tax S.A. 
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Porto 

Bom Sucesso Trade Center 
Tel: + 351 225 439 200 
 
Email: ptdeloittetax@deloitte.pt 

Deloitte Tax 
Somos confiança 

O nosso maior investimento 
está na ligação que 
construímos com os nossos 
clientes. Somos hoje mais 
tecnológicos, inovadores e 
ágeis, e esta é a nossa marca. 
Quando investimos, investimos 
em confiança. 
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