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Orçamento do Estado para 2021 

 

 

Programa 
 

 
 

9h00m │ receção dos participantes na plataforma ZOOM 

9h20m │ boas vindas e início dos trabalhos 

9h30m │ 1. Introdução 

• Análise das orientações de política fiscal do OE 2021 

 

2. Alterações ao IRS 

• Alteração ao regime fiscal de transferência de bens imóveis da 

atividade profissional ou empresarial da categoria B para o 

património particular 

• Mais valias e regime de preços de transferência 

• Alterações nas deduções à coleta de IRS por exigência de fatura 

3. Alterações ao IRC 

• Alterações ao conceito de estabelecimento estável de empresas 

não residentes 

• Alterações às tributações autónomas relativas a viaturas híbridas 

plug in 

• Disposição transitória sobre tributações autónomas de 2020 e 

2021, para cooperativas, micro, pequenas e médias empresas 

 

11h00m │ pausa para café 

11h20m │ reinício dos trabalhos 
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4. Alterações ao IVA 

• Isenção de IVA para as transmissões de bens em território 

nacional e às aquisições intracomunitárias de bens aplicável aos 

bens necessários para combater os efeitos do surto da covid-19 

• Pacote do comércio eletrónico (novo regime das vendas à 

distância intracomunitárias de bens e vendas à distância de bens 

importados) 

• Regime da restituição do IVA para algumas entidades isentas  

• Novas taxas reduzidas 

• Faturação: adiamento da entrada em vigor do código QR e do 

código ATCUD 

• IVAucher 

5.  Benefícios Fiscais 

• Alterações no âmbito do mecenato 

• Regime extraordinário e transitório de incentivo à manutenção de 

postos de trabalho e sua influência na utilização de benefícios 

fiscais no ano de 2021 

• Alterações ao SIFIDE 

6. Alterações no âmbito dos Impostos sobre o património 

• Prédios de reduzido valor patrimonial 

• Aquisição de ações em sociedades anónimas – sujeição a IMT 

• Aquisição de quotas em sociedades com quotas próprias 

7. Outras alterações 

• Regime especial e transitório de pagamento em prestações de 

IRC e IVA no ano de 2021 
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Subtema 

Efeitos fiscais do Brexit 

• Análise em sede de IVA e IRC 

 

13h00m │ conclusão dos trabalhos 
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