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Através do Despacho N.º 43/2021-XXII, de 15 de fevereiro de 2021, do Secretário de Estado Adjunto e 

dos Assuntos Fiscais e posteriormente do Ofício Circulado N.º: 30232, de 17 de janeiro de 2021, foram 

prorrogados os seguintes prazos: 

 Prazo de entrega da declaração periódica do IVA, relativa ao 4º trimestre de 2020 (regime 

trimestral) ou relativa ao mês de dezembro de 2020 (regime mensal), foi, novamente, 

prorrogado para o dia 24/02/2021. 

 O imposto exigível que resulte das declarações periódicas de IVA referidas no ponto anterior 

deverá ser entregue até dia 01/03/2021. 

 A obrigação de entrega da Modelo 10 poderá ser cumprida até ao dia 28/02/2021. 1 

 Os prazos de entrega da declaração periódica de IVA nos meses de março a maio de 2021, 

bem como a entrega do respetivo imposto, foram diferidos pelo Despacho 437/2020.XXII, de 9 

de novembro de 2020, não tendo sido alterados pelo Despacho N.º 43/2021-XXII, de 15 de 

fevereiro de 2021. 

 

Declaração periódica do IVA, relativa ao 4.º trimestre de 2020 
(regime trimestral) ou relativa ao mês de dezembro de 2020 
(regime mensal), a entregar no mês de fevereiro de 2021. 

24/02/2021 

Entrega do imposto exigível que resulte das declarações 
periódicas de IVA a que se refere o ponto anterior. 01/03/2021 

Entrega da Modelo 10. 28/02/20211 

Declaração periódica de IVA a entregar no mês de maio 2021 
(regime trimestral). 20/05/2021 

Declaração periódica de IVA a entregar nos meses de março a 
maio de 2021 (regime mensal). 

Até ao dia 20 do mês em 
questão 2 

Entrega do imposto exigível que resulte das declarações 
periódicas de IVA entregues nos meses de março a maio de 
2021. 

Até ao dia 25 do mês em 
questão 3 
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1 Resulta exclusivamente do Despacho N.º 43/2021-XXII, de 15 de fevereiro. 

2 No caso da declaração a entregar em março de 2021 (regime mensal), tratando-se o dia 20 de 
março de um dia não útil, o último dia do prazo será o dia 22/03/2021. Especificamente 
previsto no Ofício Circulado N.º: 30232, de 17 de janeiro de 2021. 

3 No caso do imposto a entregar no mês de abril, relativo ao período declarativo de fevereiro de 
2021 (regime mensal), o último dia do prazo para a entrega do imposto será o dia 26/04/2021. 
Especificamente previsto no Ofício Circulado N.º: 30232, de 17 de janeiro de 2021. 

 
Lisboa, 23 de fevereiro de 2021 
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e não 
deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt. 


