
 

 

 

CIRCULAR N.º 051/2021 

 

 

 

 

 

Assunto: Obrigações Fiscais e outros. 

 

 

 

Caros Associados,                    

 

Vimos por este meio informar que: 

 

Em virtude dos efeitos da pandemia de COVID-19, o secretário de Estado 

Adjunto e dos Assuntos Fiscais decidiu prorrogar alguns dos prazos para 

cumprimento de obrigações fiscais em sede de IVA e de IRS. 

 

Assim, e de acordo com o Despacho SEAAF n.º 43/2021-XXII, de 15 de 

fevereiro, as declarações periódicas de IVA a entregar em fevereiro de 

2021, seja no regime mensal, seja no regime trimestral, podem ser 

submetidas até dia 24, sem quaisquer acréscimos ou penalidades. A 

entrega do IVA que resulte das declarações periódicas referidas pode ser 

efetuada até dia 1 de março de 2021. 

 

Já em sede de IRS, a comunicação do agregado familiar, da residência 

alternada e da percentagem na partilha de despesas de dependentes em 

guarda conjunta podem ser efetuadas até amanhã, 19 de fevereiro. 

 

Por outro lado, a entrega da Modelo 10 pode ser feita até dia 28 de 

fevereiro (inclusive). Até dia 19 de fevereiro podem ser efetuadas, a 

comunicação da identificação do contrato de arrendamento de longa 

duração, bem como das respetivas renovações, e da data de cessação 

dos contratos de arrendamento com indicação do respetivo motivo, 

assim como a comunicação dos membros do agregado familiar que 

frequentam estabelecimentos de ensino situados em território do Interior 

ou das Regiões Autónomas e o valor total das respetivas despesas 

suportadas. 

 

 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_43_2021_XXII.pdf


2 

 

A Segurança Social disponibilizou às entidades empregadoras a 

possibilidade de simularem o valor que têm a receber por cada 

trabalhador, no âmbito dos dois principais mecanismos de apoio à 

manutenção dos postos de trabalho, nomeadamente o layoff 

simplificado e Apoio à Retoma Progressiva. 

 

Através do simulador layoff e do simulador Apoio à Retoma 

Progressiva podem ser calculadas as componentes das respetivas 

compensações retributivas suportadas pela entidade e os valores 

suportados pela Segurança Social. A Segurança Social disponibiliza ainda, 

também no seu site, uma ferramenta idêntica às referidas, através da qual 

se pode simular o valor do rendimento médio do agregado familiar para 

a avaliação da Condição de Recursos, que permite o acesso ao Apoio 

Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores. Para o cálculo da 

condição de recursos é necessário inserir os elementos do agregado 

familiar além do requerente do apoio, e inserir a soma dos rendimentos 

de todos os elementos da família para os tipos de rendimentos 

aplicáveis. 

 

Os três simuladores estão disponíveis no menu Simulações –> COVID 19, 

na parte superior do portal da Segurança Social. 

 

 

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos cumprimentos, 

 

   
Teresa Lorena 
 

 
Associação Nacional dos Industriais de Prefabricação em Betão   
R. D. Filipa de Vilhena, 9 - 2º Dto. - 1000-134 LISBOA 
(t) (+351) 217995370/71/74 
tlorena.anipb@netcabo.pt 
anipb@netcabo.pt 
www.anipb.pt 

 

 

 

Lisboa, 18 de fevereiro de 2021 
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