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LOE/2023 – ALTERAÇÕES FISCAIS

PLANO DA SESSÃO

1. Introdução

2. IRS [artigos 218.º a 226.º]

3. IRC [artigos 227.º a 234.º + 281.º]

4. IVA [artigos 235.º a 238.º]

5. Imposto do Selo [artigos 239.º a 242.º]

6. Impostos sobre o Património (IMT e IMI) [artigos 247.º e 248.º]

7. Benefícios Fiscais (EBF e CFI) [artigos 250.º a 253.º]

8. Justiça Tributária (LGT) [artigo 254.º]

9. Outras alterações [artigos 257.º a 261.º + 275.º + DL n.º 85/2022, 21-12]

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023



3

1. INTRODUÇÃO

Previsões Receita Fiscal / 2023

✓ Receita fiscal total = 54.278 M€ (↑ 10,26%) (2022 = 49.227 M€)

✓ Impostos diretos = 24.078 M€ (↑ 15,18%) (2022 = 20.905 M€)

✓ Receita IRS = 16.224 M€ (↑ 6,72%) (2022 = 15.203 M€)

✓ Receita IRC = 7.328 M€ (↑ 40,63%) (2022 = 5.211 M€)

✓ Impostos Indiretos = 30.200 M€ (↑ 6,63%) (2022 = 28.322) M€)

✓ Receita IVA = 21.805 M€ (↑ 11,56%) (2022 = 19.546 M€)

✓ Receita ISP = 2.639 M€ (↓ 20,27%) (2022 = 3.310 M€)

✓ Receita IS = 2.010 M€ (↑ 3,72%) (2022 = 1.938 M€)

✓ Receita Is/T = 1,500M€ (↑ 4,60%) (2022 = 1.434 M€)

Nota: Dados de 2022 correspondem à receita fiscal estimada na LOE/2022; Síntese

Execução Orçamental da DGO (29-12-2022): Final de novembro = 47.359 M€…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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1. INTRODUÇÃO

✓ IRS: Regras para rendimentos gerados em criptoativos, ampliação do

“IRS Jovem”, mais-valias imobiliárias não residentes, taxas gerais,

mínimo de existência, deduções à coleta e retenção da fonte.

✓ IRC: Eliminação do prazo de reporte de prejuízos fiscais, simplificação

(eliminação da necessidade de apresentar requerimentos e obter

autorizações), criptoativos (RS) e taxas (geral e de tributação autónoma).

✓ IVA: Férias fiscais e aplicação da taxa reduzida a novos bens e serviços.

✓ IS: Regras para criptoativos

✓ IMT: Isenção para revenda e permutas.

✓ Benefícios Fiscais: IRC - aditamentos (x 2) e revogações (x 2)

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

✓ Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS (23 artigos alterados): 4.º, 5.º,

10.º, 12.º, 12.º-B, 22.º, 24.º, 31.º, 43.º, 49.º, 51.º, 52.º, 55.º, 68.º, 70.º, 71.º,

72.º, 78.º-A, 78.º-F, 99.º, 99.º-C, 101.º e 101.º-B

✓ Art.º 219.º – Aditamento ao Código do IRS (1 artigo aditado): 124.º-A

✓ Art.º 220.º – Norma transitória

✓ Art.º 221.º – Adaptação sistemas de retenção na fonte

✓ Art.º 222.º – Revisão taxas de retenção trabalhadores independentes

✓ Art.º 223.º – Redução retenções na fonte titulares crédito à habitação

✓ Art.os 224.º e 225.º – Mínimo de existência rendimentos 2022 e 2023

✓ Art.º 226.º – Consignação da receita ao FEFSS

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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Valores de referência vigentes em 2023

✓ DL n.º 85-A/2022, 22-12: RMMG = 760,00 (era 705,00) (art.os 13.º, 70.º, 71.º e

84.º)

✓ Portaria n.º 298/2022, 16-12: IAS = 480,43 (era 443,20) (art.os 2.º-B, 3.º, 12,º,

27,º, 58.º, 70.º, 112.º)

✓ Portaria n.º 24-B/2023, de 09-01: PMRG = 291,48 (art.º 78.º-A)

❖ Quanto ao IAS, referenciado em vários artigos do CIRS, importa ter presente que o art.º

98.º, Lei n.º 55-A/2010 (Lei do OE/2011), estipulava que até que o valor do IAS atinja o

valor da RMMG em vigor para o ano de 2010 (475,00), se mantinha aplicável este

último valor para efeito das indexações previstas nos art.os 12.º, 17.º-A, 25.º, 79.º, 83.º,

84.º e 87.º do CIRS.
Não consta… Revogados…

2. IRS

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023

Norma tacitamente revogada a partir de 2023, mas ainda aplicável em 2022!
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2. IRS

Notas prévias relacionadas com criptoativos

✓ Os criptoativos são ativos virtuais protegidos por criptografia, processo que codifica

mensagens e dados, de modo a deixá-los mais seguros durante a comunicação.

✓ Há diversos tipos de criptoativos: criptomoedas, tokens fungíveis, stablecoins, tokens não

fungíveis (NFTs), protocolos de finanças descentralizadas (DeFi), etc. (há milhares).

✓ Circulam numa blockchain, um grande banco de dados descentralizado que nasceu com

o Bitcoin (BTC) no final de 2008 (uma espécie de livro-razão virtual que regista

movimentações) instalado em computadores espalhados no mundo todo.

✓ As blockchains não são controladas por uma autoridade, como bancos centrais e

governos, sendo as regras definidas e gerenciadas por códigos e as transações

confirmadas e validadas por usuários, chamados de “nós” (nodes, em inglês).

✓ Criptomoedas (tipo específico de criptoativo) mais conhecidas: Bitcoin (BTC), Ethereum

(ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Binance Coin (BNB) e Dogecoin (DOGE).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Notas prévias relacionadas com criptoativos

✓ Ao contrário de sistemas bancários centralizados, grande parte das criptomoedas usam

um sistema de controle descentralizado com base na tecnologia de blockchain, que é um

tipo de livro-registro distribuído operado numa rede ponto a ponto (peer-to-peer) de

milhares computadores, onde todos possuem uma cópia igual de todo o histórico de

transações, impedindo que uma entidade central promova alterações no registro ou no

software unilateralmente sem ser excluída da rede.

✓ A segurança e integridade dos registos de um sistema de criptomoeda são mantidos por

uma comunidade de mineradores: membros do público em geral usando seus

computadores para ajudar a validar e temporizar transações, adicionando-as ao registo

(blockchain) de acordo com um esquema definido de temporização.

✓ A segurança dos registos de uma criptomoeda baseiam-se na suposição de que os

mineradores mantêm o arquivo de modo honesto, tendo um incentivo financeiro para

isso.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS
Notas prévias relacionadas com criptoativos

✓ Cotação da bitcoin nos últimos 5 anos (euro):

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS
Notas prévias relacionadas com criptoativos

✓ Cotação da bitcoin nos últimos 12 meses (euro):

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS
Notas prévias relacionadas com criptoativos

✓ Cotação máxima da bitcoin (euro):

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 4.º – Atividades comerciais e industriais, agrícolas, silvícolas e 

pecuárias

✓ Aditamento da alínea o) ao n.º 1.

“o) Operações relacionadas com a emissão de criptoativos, incluindo a

mineração, ou a validação de transações de criptoativos através de

mecanismos de consenso.”

✓ Atividade comercial/industrial… Alteração ao art.º 31.º (Reg. Simplificado)

✓ Mineração? É um processo, envolvendo a resolução de equações

matemáticas, que tem como objetivo validar e incluir novas transações na

Blockchain.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 5.º – Rendimentos da categoria E

✓ Aditamento da alínea u) ao n.º 2 e do n.º 11.

✓ Inexistente na PLOE/2023.

“u) Quaisquer formas de remuneração decorrentes de operações relativas a

criptoativos.”

✓ Passa a estipular-se (n.º 11) que:

“Os rendimentos previstos na alínea u) do n.º 2, quando assumam a forma

de criptoativos, são tributados como mais-valia no momento da alienação

dos criptoativos recebidos.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 10.º – Mais-valias

✓ Aditamento da alínea k) ao n.º 1, alteração da alínea a) do n.º 4 e

aditamento dos n.os 17 a 22.

“k) Alienação onerosa de criptoativos que não constituam valores

mobiliários.”

✓ Foi adicionada a nova alínea k) [e j), aditada pela Lei n.º 12/2022, 27-06

relacionada com direitos sobre estruturas fiduciárias] à alínea a) do n.º 4,

logo, o ganho sujeito a IRS, no caso de criptoativos, é também constituído

pela diferença entre o valor de realização e o valor de aquisição (norma

abrangia apenas as alíneas a), b), c) e i) do n.º 1).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 10.º – Mais-valias

✓ Aditamentos:

“17 – Para efeitos do presente Código, considera-se criptoativo toda a

representação digital de valor ou direitos que possa ser transferida ou

armazenada eletronicamente recorrendo à tecnologia de registo distribuído ou

outra semelhante.

18 – Excluem-se do disposto no número anterior os criptoativos únicos e não

fungíveis com outros criptoativos.”

✓ Conceito alinhado com o previsto no Regulamento relativo aos mercados de

Criptoativos (MiCA).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023



16

2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 10.º – Mais-valias

✓ Aditamentos:

“19 – São excluídos os ganhos obtidos, bem como as perdas incorridas, resultantes das

operações previstas na alínea k) do n.º 1 relativas a criptoativos detidos por um período

igual ou superior a 365 dias.

20 – Quando não se aplique o disposto no número anterior e a contraprestação das

alienações previstas na alínea k) do n.º 1, incluindo as relativas a criptoativos recebidos

nos termos do disposto no n.º 11 do artigo 5.º, assuma a forma de criptoativos, não há

lugar a tributação, atribuindo-se aos criptoativos recebidos o valor de aquisição dos

criptoativos entregues, determinado nos termos deste Código.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 10.º – Mais-valias

✓ Quanto ao aditamento do n.º 19 (exclusão tributária), cumpre assinalar que a

LOE/2023 contém uma disposição transitória importante (art.º 220.º), segundo a

qual, para efeitos desta disposição, o período de detenção dos criptoativos

adquiridos antes da data da entrada em vigor desta lei (01-01-2023) é considerado

para efeitos de contagem do período de 365 dias naquela referido.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 10.º – Mais-valias

✓ A propósito do aditamento do n.º 20 (e do aditamento do n.º 11 ao art.º 5.º), onde se

prevê uma espécie de regime de neutralidade para a troca de criptoativos por outros

criptoativos, consta na nota explicativa da proposta do PS, o seguinte:

“No mesmo sentido, relativamente às operações entre criptoativos, em virtude da

dificuldade prática no apuramento, reporte e administração do imposto, fruto da

diversidade e massificação de operações, protocolos e regras distintas entre os vários

criptoativos, opta-se por diferir a tributação para o momento da conversão em moeda

com curso legal ou outra que não assuma a forma de criptoativo, em linha com a opção

adotada em outras jurisdições, como a França ou a Áustria.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023



19

2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 10.º – Mais-valias

✓ Aditamentos:

“21 – O disposto nos n.os 19 e 20 não se aplica aos rendimentos, auferidos por sujeitos

passivos ou devidos por qualquer pessoa ou entidade quando uns ou outros não forem

residentes para efeitos fiscais noutro Estado-Membro da União Europeia ou do Espaço

Económico Europeu ou noutro Estado ou jurisdição com o qual esteja em vigor

convenção para evitar a dupla tributação internacional, acordo bilateral ou multilateral

que preveja a troca de informações para fins fiscais.

22 – Para efeitos do disposto na alínea k) do n.º 1, a perda da qualidade de residente

em território português é equiparada a uma alienação onerosa.” (rendimento a tributar =

diferença positiva entre o valor de mercado nessa data e o valor de aquisição;

aditamento do n.º 10 ao art.º 43.º)
Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 10.º – Mais-valias

✓ Outras alterações relacionadas com o enquadramento de rendimentos

com criptoativos na categoria G: art.os 24.º, 43.º, 51.º, 55.º e 72.º, bem

como o novo artigo 124.º-A (“Declaração de comunicação de operações

com criptoativos”).

✓ Doravante não serão desenvolvidas estas alterações em sede de IRS.

✓ Outras alterações, especialmente em sede de Imposto do Selo.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023



21

2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 12.º – Delimitação negativa da incidência

✓ Aditamento do n.º 11.

✓ Contém duas alíneas [a) e b)]

✓ Exclui-se da tributação, até ao montante de 1.000,00€, os rendimentos

decorrentes da transação da energia excedente produzida para

autoconsumo (por unidades de produção para o autoconsumo) e da

energia produzida em unidades de pequena produção, em qualquer dos

casos, quando a produção seja feita a partir de fontes de energia

renovável e até ao limite de 1 MW da respetiva potência instalada.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 12.º-B – Isenção de rendimentos das categorias A e B

✓ Alteração do n.º 5.

✓ Ampliação substancial dos benefícios do “IRS Jovem”.

✓ A isenção a que se refere o n.º 1 é de 50 % no primeiro ano [era 30%], 40

% no segundo ano [era 30%], 30 % no terceiro e no quarto ano [era 20%] e

de 20 % no último ano [era 10%], com os limites de 12,5 vezes o valor do

IAS [era 7,5 vezes], 10 vezes o valor do IAS [era 7,5 vezes], 7,5 vezes o

valor do IAS [era 5 vezes] e 5 vezes o valor do IAS [era 2,5 vezes],

respetivamente.

✓ Regras de retenção na fonte inalteradas: art.º 99.º-F, n.os 4 e 5…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 22.º – Englobamento

✓ Alteração da alínea a) do n.º 3 e aditamento do n.º 10.

✓ Inexistente na PLOE/2022.

“(…) 3 – Não são englobados para efeitos da sua tributação:

a) Os rendimentos auferidos por sujeitos passivos não residentes em

território português, com exceção das mais-valias previstas nas alíneas

a) e d) do n.º 1 do artigo 10.º que não sejam imputáveis a

estabelecimento estável nele situado e sem prejuízo do disposto nos n.os

13 e 14 do artigo 72.º; (…)”

✓ (i) aditamento da parte sublinhada; (ii) alteração do n.º a negrito (era 15)…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 22.º – Englobamento

✓ (i) aditamento da parte sublinhada: Insere-se na alteração às regras de

tributação das mais-valias imobiliárias obtidas por não residentes;

tributação a taxas progressivas (englobamento obrigatório) incidentes

sobre 50% da mais-valia; relacionado com a alteração ao n.º 2 do art.º

43.º e com a revogação da alínea a) do n.º 1 do art.º 72.º.

❖ Aditamento do n.º 10: “Sempre que a lei imponha o englobamento de rendimentos

auferidos por sujeitos passivos não residentes em território português são tidos em

consideração, para efeitos de determinação da taxa a aplicar de acordo com a tabela

prevista no n.º 1 do artigo 68.º, todos os rendimentos auferidos, incluindo os obtidos

fora deste território, nas mesmas condições que são aplicáveis aos residentes.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023



25

2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 22.º – Englobamento

✓ (ii) alteração do n.º a negrito (passou a ser 14, em vez de 15)

✓ Cremos que será um erro, pois é o n.º 15 que contém um regime de

opção pelas taxas do art.º 68.º (progressivas) aplicável a não residentes

✓ N.º 14 não contém qualquer opção pelo englobamento, tendo sido aditado

pela LOE/2022: “Não obstante o disposto na alínea c) do n.º 1, o saldo entre as

mais-valias e menos-valias, resultante das operações previstas na alínea b) do n.º 1

do artigo 10.º (…), são obrigatoriamente englobados quando resultem de ativos

detidos por um período inferior a 365 dias e o sujeito passivo tenha um rendimento

coletável, incluindo este saldo, igual ou superior ao valor do último escalão do n.º 1

do artigo 68.º.” (consignação da receita ao FEFSS – art.º 226.º, LOE/2023)

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 24.º – Rendimentos em espécie

✓ Alteração do n.º 1.

“1 – A equivalência pecuniária dos rendimentos em espécie, incluindo

quando assumam a forma de criptoativos, faz-se de acordo com as

seguintes regras, de aplicação sucessiva: (…)”

✓ Aditamento da parte sublinhada.

✓ Regras constam nas alíneas a) a e) (inalteradas).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 31.º – Regime simplificado

✓ Alteração das alíneas a) e d) do n.º 1 e aditamento dos n.os 17 e 18.

✓ Inclusão na alínea a) (coeficiente de 0,15) de “operações com criptoativos,

com exceção da referida na alínea d)”

✓ Inclusão na alínea d) (coeficiente de 0,95) de rendimentos “provenientes

da mineração de criptoativos”.

✓ Aditamentos contêm regras específicas aplicáveis a criptoativos: N.º 17 →

Momento da tributação (alienação onerosa e remissão para o art.º 10.º,

n.º 20); N.º 18 → Equiparação a alienação onerosa em duas alíneas

(cessação de atividade e perda da qualidade de residente).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 43.º – Mais-valias

✓ Alteração do corpo do n.º 2 e do n.º 5, aditamento da alínea g) ao n.º 6,

alteração do n.º 7 e aditamento do n.º 10.

✓ Inexistente na PLOE/2022.

“2 - O saldo referido no número anterior, respeitante às transmissões

efetuadas por residentes previstas nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo

10.º, positivo ou negativo, é: (…) b) Apenas considerado em 50% do seu

valor, nos restantes casos.”

✓ Foi retirada a parte sublinhada, significando que a tributação em 50% passa a

aplicar-se, também, de acordo com a letra da lei, a não residentes.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 43.º – Mais-valias

“2 - O saldo referido no número anterior, respeitante às transmissões

efetuadas por residentes previstas nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo

10.º, positivo ou negativo, é: (…) b) Apenas considerado em 50% do seu

valor, nos restantes casos.”

✓ Antes incluía também a alínea i), aditada pela LOE/2021: “Afetação de

quaisquer bens do património particular, com exceção dos bens imóveis,

a atividade empresarial e profissional exercida em nome individual pelo

seu proprietário.”, logo, a afetação de bens não imóveis à atividade

empresarial deixa de beneficiar da exclusão parcial.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 43.º – Mais-valias

✓ Alteração do n.º 5 (norma antiabuso): Foi acrescentada a nova alínea k)

do n.º 1 do art.º 10.º, logo, no apuramento do saldo positivo ou negativo

não relevam as perdas apuradas em operações envolvendo criptoativos

quando a contraparte da operação estiver sediada/domiciliada num

“paraíso fiscal”.

✓ Antes a norma aludia apenas às alíneas b), e), f) e g) do n.º 1 do art.º 10.º,

destacando-se a alínea b), relacionada com as perdas apuradas na

alienação de partes sociais (irrelevância de tais perdas quando a

contraparte estiver sediada/domiciliada num “paraíso fiscal”).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 43.º – Mais-valias

✓ Aditamento da alínea g) ao n.º 6: Para apuramento do saldo (positivo ou

negativo) considera-se que:

“g) Tratando-se de criptoativos, os alienados são os adquiridos há mais

tempo.”

✓ Regra “FIFO” (first in first out), aplicável também [alínea d)] a valores

mobiliários, nomeadamente a ações e obrigações (e quotas) [da mesma

natureza e que confiram direitos idênticos e, nos termos do n.º 7 (aditado

pela LOE/2022 e alterado pela LOE/2023) depositados na mesma

instituição de crédito ou sociedade financeira].

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 43.º – Mais-valias

✓ Alteração do n.º 7: ajustamento da redação (partes sublinhadas) em

função do aditamento da alínea g) ao n.º 6:

“7 – Para efeitos do disposto nas alíneas d) e g) do número anterior, quando

os valores mobiliários ou criptoativos estejam depositados em mais do que

uma instituição de crédito, sociedade financeira ou prestador de serviço de

criptoativos, as regras aí previstas são aplicáveis por referência a cada uma

dessas entidades.”

✓ Regra FIFO aplicável separadamente por cada entidade depositária.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 43.º – Mais-valias

✓ Aditamento do n.º 10:

“10 – Nas situações previstas no n.º 22 do artigo 10.º, o rendimento é

determinado pela diferença positiva entre o valor de mercado à data da

perda da qualidade de residente e o valor de aquisição, acrescido das

importâncias necessárias e efetivamente suportadas inerentes à aquisição.”

✓ Art.º 10.º, n.º 22: Criptoativos… Equiparação da perda da qualidade de

residente em território português a uma alienação onerosa

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 49.º – Valor de aquisição a título oneroso de outros bens e direitos

✓ Alteração do corpo do art.º.

✓ Inexistente na PLOE/2022.

Nos casos previstos nas alíneas c), e), h) e j) do n.º 1 do artigo 10.º, o valor de

aquisição, quando efetuada a título oneroso, é constituído pelo preço pago pelo

alienante, documentalmente provado.

✓ Supressão de lacuna: Inclusão da alínea j) do n.º 1 do art.º 10.º, aditada pela

LOE/2022 (lacuna) (“Cessão onerosa de direitos sobre estruturas fiduciárias,

incluindo a cessão onerosa da posição de beneficiário.”).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023



35

2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 51.º – Despesas e encargos

✓ Alteração da alínea b) do n.º 1.

“1 – Para a determinação das mais-valias sujeitas a imposto, ao valor de

aquisição acrescem:

a) Os encargos com a valorização dos bens (…) últimos 12 anos, e as despesas

(…) inerentes à aquisição e alienação (…); (imóveis; inalterada)

b) As despesas necessárias e efetivamente suportadas, inerentes à aquisição e

alienação, nas situações previstas nas alíneas b), c) e k) do n.º 1 do artigo 10.º.”

✓ Inclusão da (nova) alínea k) do n.º 1 do art.º 10.º (criptoativos).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 52.º – Divergência de valores

✓ Aditamento do n.º 4.

“(…) 4 – Quando se trate de criptoativos, presume-se que o valor de alienação é

o valor de mercado à data da alienação. (…)”

✓ N.º 1 (inalterado) estipula que quando a AT considere fundadamente que

possa existir divergência entre o valor declarado e o valor real da

transmissão, tem a faculdade de proceder à respetiva determinação.

✓ N.º 2 (inalterado): Valor de alienação de ações ou outros valores mobiliários:

a) Cotados (cotação); b) Não cotados (último balanço).

✓ N.º 3 (inalterado): Valor de alienação de quotas (último balanço).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 55.º – Dedução de perdas

✓ Alteração da alínea d) do n.º 1.

✓ Inclusão da (nova) alínea k) do n.º 1 do art.º 10.º (alienação de

criptoativos).

✓ Reporte do saldo negativo para os cinco anos seguintes em caso de

opção pelo englobamento.

✓ Anteriormente constavam as alíneas b) (partes sociais e outros valores

mobiliários), c) (direitos relativos a imóveis), e) (instrumentos financeiros derivados), f)

(warrants autónomos), g) (certificados), h) (créditos) do n.º 1 do art.º 10.º.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 68.º – Taxas gerais

✓ Alteração dos n.os 1 e 2.

✓ Limites dos escalões foram atualizados em 5,1%.

✓ Taxa marginal do 2.º escalão é reduzida de 23% para 21%, o que tem

como consequência a diminuição da taxa média de todos os escalões,

com exceção do 1.º (taxa marginal/média = 14,5%), beneficiando, assim,

todos os contribuintes inseridos nos escalões seguintes (a partir do 2.º).

✓ Evolução da tabela das taxas gerais: 2017 a 2023…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 68.º – Taxas gerais – 2017

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023

"Mais de" "Até" Normal Média

(1) (2) (3) (4)

0 7 091 14,50% 14,500%

7 091 20 261 28,50% 23,600%

20 261 40522 37,00% 30,300%

40 522 80 640 45,00% 37,613%

80 640 - 48,00% -

Rendimento coletável Taxas

❖ 5 escalões…
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 68.º – Taxas gerais – 2018 e 2019

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023

❖ 7 escalões… Atualização de escalões = 0%



41

2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 68.º – Taxas gerais – 2020 e 2021

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023

"Mais de" "Até" Normal Média

(1) (2) (3) (4)

0 7 112 14,50% 14,500%

7 112 10 732 23,00% 17,367%

10 732 20 322 28,50% 22,621%

20 322 25 075 35,00% 24,967%

25 075 36 967 37,00% 28,838%

36 967 80 882 45,00% 37,613%

80 882 - 48,00% -

Rendimento coletável Taxas

❖ 7 escalões… Atualização escalões = 0,3%
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 68.º – Taxas gerais – 2022

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023

"Mais de" "Até" Normal Média

(1) (2) (3) (4)

0 7 116 14,50% 14,500%

7 116 10 736 23,00% 17,366%

10 736 15 216 26,50% 20,055%

15 216 19 696 28,50% 21,976%

19 696 25 076 35,00% 24,770%

25 076 36 757 37,00% 28,657%

36 757 48 033 43,50% 32,141%

48 033 75 009 45,00% 36,766%

75 009 - 48,00% -

Rendimento coletável Taxas

❖ 9 escalões… Atualização escalões = 0%; Cisão do 3.º e 6.º escalões
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 68.º – Taxas gerais – 2023

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023

"Mais de" "Até" Normal Média

(1) (2) (3) (4)

0 7 479 14,50% 14,500%

7 479 11 284 21,00% 16,692%

11 284 15 992 26,50% 19,579%

15 992 20 700 28,50% 21,608%

20 700 26 355 35,00% 24,482%

26 355 38 632 37,00% 28,460%

38 632 50 483 43,50% 31,991%

50 483 78 834 45,00% 36,669%

78 834 - 48,00% -

Rendimento coletável Taxas

❖ 9 escalões… Atualização dos escalões = 5,1%
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 68.º – Taxas gerais 2021 / 2022 / 2023

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023

Rend. Colet. 2021 2022 Dif. 22/21 2023 Dif. 23/22

10 000,00 € 1 695,48 € 1 695,14 € -0,34 € 1 613,87 € -81,28 €

20 000,00 € 4 505,21 € 4 434,79 € -70,41 € 4 227,86 € -206,94 €

30 000,00 € 8 082,73 € 8 033,21 € -49,52 € 7 800,88 € -232,32 €

40 000,00 € 12 025,39 € 11 944,16 € -81,23 € 11 589,75 € -354,41 €

50 000,00 € 16 525,39 € 16 323,44 € -201,96 € 15 932,67 € -390,77 €

60 000,00 € 21 025,39 € 20 823,44 € -201,96 € 20 432,67 € -390,77 €

70 000,00 € 25 525,39 € 25 323,44 € -201,96 € 24 932,67 € -390,77 €

80 000,00 € 30 025,39 € 29 973,49 € -51,90 € 29 467,32 € -506,17 €

90 000,00 € 34 798,79 € 34 773,49 € -25,30 € 34 267,32 € -506,17 €

100 000,00 € 39 598,79 € 39 573,49 € -25,30 € 39 067,32 € -506,17 €
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 70.º – Mínimo de existência

✓ Profunda alteração, sem qualquer correspondência com a redação

anterior.

✓ O art.º apenas continha quatro n.os, sendo que apenas o n.º 2 continha

alíneas (duas).

✓ O art.º passa a conter seis n.os, sendo que o n.º 2 passa a incluir quatro

alíneas, o n.º 4 duas alíneas e o n.º 5 cinco alíneas (maior complexidade).

✓ Art.º 282.º, n.º 1, LOE/2023 (Produção de efeitos e vigência): Produção de

efeitos a partir de 01-01-2024.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 70.º – Mínimo de existência

✓ Procura-se conferir maior progressividade ao IRS, passando-se de uma lógica

de aplicação na liquidação a final, para uma lógica de abatimento ao rendimento,

cujas regras são algo complexas (funcionará um automatismo).

✓ É estabelecido um regime temporário (com regras similares às novas, mas com

limites inferiores), a vigorar em 2022 (se o novo regime for mais favorável) e

2023 (art.os 224.º e 225.º, respetivamente).

✓ Regime continua a aplicar-se a SP com rendimentos predominantemente

originados em trabalho dependente, pensões e categoria B (profissões

constantes na Portaria n.º 1011/2001, exceto código 15).

✓ Ver mais adiante o diapositivo relacionado com o regime aplicável em 2023.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023



47

2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 71.º – Taxas liberatórias

✓ Aditamento do n.º 7 (n.os 7 a 14 passam a n.os 8 a 15) e alteração do n.º 16

(anterior n.º 15; n.º 16 passa a n.º 17).

✓ Aditamento do n.º 7, obrigou a renumeração dos n.os seguintes e à alteração

do n.º 16 (anterior n.º 15) que remetia para o anterior n.º 12 (passou a n.º 13).

“7 – Quando os rendimentos a que se refere o n.º 5 forem auferidos a título de

trabalho suplementar, o limite previsto no n.º 5 é aplicável autonomamente em

relação aos rendimentos auferidos nas primeiras 50 horas de trabalho ou

serviços prestados a esse título, aplicando-se a taxa prevista no n.º 4 [25%] à

parte que exceda aquele limite ou número de horas.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 71.º – Taxas liberatórias

“5 – Aos rendimentos referidos na alínea a) do número anterior mensalmente

pagos ou colocados à disposição dos respetivos titulares não é aplicada

qualquer retenção na fonte até ao valor da retribuição mínima mensal garantida,

quando os mesmos resultem de trabalho ou serviços prestados a uma única

entidade, aplicando-se a taxa aí prevista à parte que exceda esse valor.

6 – Para efeitos do número anterior, o titular dos rendimentos deve comunicar à

entidade devedora, através de declaração escrita, que não auferiu ou aufere o

mesmo tipo de rendimentos de outras entidades residentes em território

português ou de estabelecimentos estáveis de entidades não residentes neste

território.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 71.º – Taxas liberatórias

Nota justificativa: “No âmbito do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos

Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, na linha do reforço da

disponibilidade financeira dos trabalhadores e de um maior estímulo ao mercado de

trabalho, prevê-se a extensão da isenção da taxa liberatória de IRS aplicável aos

rendimentos auferidos por não residentes, relativos às primeiras 50 horas de

trabalho suplementar prestado em território português, dinamizando,

designadamente, a oferta e a captação de trabalhadores agrícolas não residentes.

A alteração agora proposta pretende apenas garantir que o limite até ao qual não é

aplicada taxa liberatória aplica-se tanto a (i) rendimentos até à retribuição mínima

mensal garantida e (ii) as primeiras 50 horas de trabalho suplementar.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 72.º – Taxas especiais

✓ Revogação da alínea a) do n.º 1, alteração da alínea c) do n.º 1, alteração

do n.º 15

✓ Revogação: alínea e) do art.º 281.º da LOE/2023 (norma revogatória).

“1 - São tributados à taxa autónoma de 28 %:

a) As mais-valias previstas nas alíneas a) e d) do n.º 1 do artigo 10.º

auferidas por não residentes em território português que não sejam

imputáveis a estabelecimento estável nele situado;” (revogada)

✓ Englobamento das mais-valias obtidas por não residentes…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 72.º – Taxas especiais

✓ Revogação da alínea a) do n.º 1, alteração da alínea c) do n.º 1, alteração

do n.º 15

✓ Inclusão da nova alínea k) do n.º 1 do art.º 10.º (criptoativos).

“1 - São tributados à taxa autónoma de 28 %:

c) O saldo positivo entre as mais-valias e menos-valias, resultante das

operações previstas nas alíneas b), c), e), f), g), h) e k) do n.º 1 do artigo

10.º;”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 72.º – Taxas especiais

✓ Revogação da alínea a) do n.º 1, alteração da alínea c) do n.º 1, alteração do

n.º 15

✓ Remoção da alínea a) (revogada) do elenco de alíneas abrangidas pelo

regime de opção aí previsto (adaptação da redação à revogação).

“15 – Os residentes noutro EM da UE ou do EEE (…), podem optar,

relativamente aos rendimentos referidos nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 e no n.º

6, pela tributação desses rendimentos à taxa que, de acordo com a tabela

prevista no n.º 1 do artigo 68.º, seria aplicável no caso de serem auferidos por

residentes em território português.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 78.º-A – Dedução dos descendentes e ascendentes

✓ Alteração do n.º 3 (deixa de conter duas alíneas).

✓ Majoração de € 300 e € 150, respetivamente, para o segundo dependente

e seguintes (independentemente da idade do 1.º), deixa de se aplicar

apenas aos dependentes que não ultrapassem 3 anos, passando a

aplicar-se àqueles que não ultrapassem 6 anos.

✓ Antes havia uma diferenciação para dependentes que não

ultrapassassem 3 anos e para dependentes que não ultrapassassem 6

anos (neste caso a majoração era de apenas € 150 e € 75).

✓ Dedução-base = 600,00 por dependente (conceito de dependente…).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 78.º-F – Dedução pela exigência de fatura

✓ Alteração do n.º 3 e aditamento do n.º 7.

✓ Inexistente na PLOE/2022.

✓ N.º 3: Dedução à coleta de 100% do IVA suportado passa a aplicar-se, não

apenas à aquisição de passes mensais para utilização de transportes públicos

coletivos, como também à aquisição de bilhetes.

✓ N.º 7: Passa a ser dedutível à coleta 100% do IVA suportado com a aquisição de

assinaturas de publicações periódicas (jornais e revistas), incluindo digitais,

tributados à taxa reduzida do IVA.

✓ Limite global de € 250 por agregado familiar; oficinas auto, alojamento e restauração,

cabeleireiros e institutos de beleza, veterinários, ginásios e passes mensais).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 99.º – Retenção sobre rendimentos das categorias A e H

✓ Aditamento do n.º 9.

“Até ao momento do pagamento ou colocação à disposição dos rendimentos

referidos no n.º 1, as entidades pagadoras devem apresentar a taxa efetiva mensal

de retenção na fonte no documento do qual conste o valor dos rendimentos e a

respetiva retenção na fonte, sendo esta calculada pelo rácio entre o valor retido na

fonte e o valor do rendimento pago ou colocado à disposição.”

✓ Recibo de vencimento ou de pensões…; Taxa efetiva de IRS passou a constar

na nota de liquidação (desde 2021) e consta nas novas tabelas de retenção…

✓ Despacho n.º 14043-B/2022, de 05-12-2022, do MF: Entrada em vigor a 01-01-

2023 e produção efeitos a 01-07-2023; Desenvolvimentos mais adiante…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 99.º-C – Aplicação da retenção na fonte à categoria A

✓ Aditamento do n.º 10.

“A taxa de retenção autónoma a aplicar à remuneração referente a trabalho

suplementar, nos termos do disposto nos n.os 5 e 8, é reduzida em 50 % a partir da

101.ª hora, inclusive.”

✓ Sem impacto ao nível do IRS a pagar a final, tal como a retenção na fonte autónoma

sobre o trabalho suplementar (à taxa aplicável à restante remuneração), introduzida

pela LOE/2019 (e tal como a retenção autónoma sobre os subsídios de férias e de

Natal, mecanismo existente desde sempre).

✓ Taxa de retenção mensal aplicável ao trabalho suplementar a partir da 101.ª hora =

Taxa de retenção mensal aplicável às restantes remunerações x 50%.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 101.º – Retenção sobre rendimentos de outras categorias

✓ Alteração das alíneas a) e b) do n.º 2.

✓ Correção da remissão feita nestas alíneas para o art.º 71.º, fruto das

alterações aqui efetuadas (aditamento do n.º 7, tendo o anterior n.º 16

passado a ser o n.º 17).

✓ Remissão que era feita nas alíneas a) e b) para o n.º 16, passa a ser feita

para o n.º 17.

✓ A quem compete o dever de reter no caso de rendimentos abrangidos

pelo art.º 71.º (taxas liberatórias)…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 218.º – Alteração ao Código do IRS

❖ Art.º 101.º-B – Dispensa de retenção na fonte

✓ Aditamento do n.º 5.

✓ Inexistente na PLOE/2022.

“Não obstante o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 71.º, os rendimentos

previstos na alínea u) do n.º 2 do artigo 5.º estão dispensados de retenção

na fonte.”

✓ Alteração motivada pelo aditamento da alínea u) ao n.º 2 do art.º 5.º

(“Quaisquer formas de remuneração decorrentes de operações relativas a

criptoativos.”)

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 219.º – Aditamento ao Código do IRS

❖ Art.º 124.º-A – Declaração de comunicação de operações com 

criptoativos

✓ Entidades (PS e PC) “(…) que prestem serviços de custódia e

administração de criptoativos por conta de terceiros ou tenham a gestão

de uma ou mais plataformas de negociação de criptoativos, devem

comunicar à AT, até ao final do mês de janeiro de cada ano, relativamente

a cada sujeito passivo, através de modelo oficial, as operações efetuadas

com a sua intervenção, relativamente a criptoativos.”.

✓ Modelo inexistente do Portal das Finanças (a criar até janeiro de 2024).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 220.º – Norma transitória em matéria de IRS

“Para efeitos do disposto no n.º 18 do art.º 10.º do Código do IRS, o período

de detenção dos criptoativos adquiridos antes da data da entrada em vigor

da presente lei é considerado para efeitos de contagem do período de

detenção referido naquele artigo.”

✓ Erro na remissão; Período de detenção não consta no n.º 18, mas sim no

(novo) n.º 19.

✓ Período de detenção mínimo para efeitos de exclusão da tributação dos

ganhos gerados com criptoativos: ≥ 365 dias.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.os 221,º. 222.º e 223.º – Retenção na fonte

✓ Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da

Competitividade:

“Aproximação e, sempre que possível, eliminação da diferença entre a

retenção na fonte de IRS e o imposto devido, evoluindo para um sistema de

retenção na fonte que assegure que as valorizações salariais se traduzem

em ganhos líquidos mensais para os trabalhadores.”

✓ Retenções na fonte têm, em geral, a natureza de pagamento por conta,

logo, constituem um mero adiantamento, sem influência no imposto

apurado a final…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Tabelas de retenção na fonte / 2023

Circular n.º 1/2023, 11-01-2023 (1.º semestre/2023)

“O Governo procedeu à avaliação para introdução de um novo modelo de tabelas de

retenção na fonte conforme o disposto no n.º 2 do artigo 281.º da Lei n.º 12/2022, de 27 de

junho (LOE/2022), tendo o mesmo sido já aprovado. Contudo, de forma a permitir a

necessária adaptação por parte das entidades pagadoras dos rendimentos de trabalho

dependente e de pensões, o mesmo produz efeitos apenas no segundo semestre de 2023.

Até essa data, é mantido o modelo vigente, pelo que, à semelhança do que tem sucedido

em anos anteriores, mostra-se conveniente proceder à divulgação, por este meio, das

tabelas de retenção na fonte de IRS para os titulares de rendimentos do trabalho

dependente e de pensões com residência fiscal no território português, com exceção das

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a aplicar a partir de 1 de janeiro de 2023.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Tabelas de retenção na fonte / 2023

Circular n.º 1/2023, 11-01-2023 (1.º semestre/2023)

✓ Contém em anexo as tabelas de retenção de IRS, para o 1.º semestre de 2023,

aprovadas pelo Despacho n.º 14043-A/2022, do Ministro das Finanças, publicado no DR

n.º 233, de 05-12-2022.

Circular n.º 2/2023, 11-01-2023 (2.º semestre/2023)

Em execução do previsto no n.º 2 do artigo 281.º da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho

(LOE/2022), que determinou ao Governo que avaliasse a possibilidade de “introdução de

um procedimento que permita a aplicação de uma taxa de retenção na fonte mais adequada

à situação tributária do sujeito passivo, nas situações em que, por via de um aumento da

remuneração, da aplicação das tabelas aprovadas ao abrigo do artigo 99.º-F do Código do

IRS, resulte um rendimento líquido mensal inferior ao anteriormente obtido (…)”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Tabelas de retenção na fonte / 2023

Circular n.º 2/2023, 11-01-2023 (2.º semestre/2023)

“(…) foi já aprovado um novo modelo de tabelas de retenção na fonte, não obstante só

produzir efeitos apenas a partir de 1 de julho de 2023, inclusive, de forma a permitir a

necessária adaptação, por parte das entidades pagadoras (…)

Em consequência, mostra-se conveniente proceder já à divulgação, por este meio, das

tabelas de retenção na fonte de IRS, com o novo modelo, para os titulares de rendimentos

do trabalho dependente e de pensões com residência fiscal no território português, com

exceção das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a aplicar a partir de 1 de julho

de 2023.”

✓ Contém em anexo as tabelas de retenção de IRS, para o 2.º semestre de 2023,

aprovadas pelo Despacho n.º 14043-B/2022, do Ministro das Finanças, publicado no DR

n.º 233, de 05-12-2022.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023



65

2. IRS

Tabelas de retenção na fonte / 2023

Circular n.º 2/2023, 11-01-2023 (2.º semestre/2023)

“2. Este novo modelo, em harmonia com os escalões do IRS, tem subjacente a aplicação

conjugada de uma taxa marginal sobre o rendimento mensal com a dedução de uma

parcela a abater e/ou de uma parcela a abater por dependente, de valor fixo, à semelhança

do que acontece na liquidação anual do imposto, não podendo o montante da retenção

assim obtido ser inferior a zero.

3. As tabelas de retenção passam também a incluir a identificação da taxa efetiva mensal de

retenção na fonte no limite de cada escalão. (…)

7. Mais se informa, que o ficheiro Excel com as Tabelas de Retenção do IRS, aplicáveis a

partir de 1 de julho de 2023 já está disponível, como vem sendo usual, no Portal das

Finanças, nos seguintes link: Tabelas de Retenção do IRS (portaldasfinancas.gov.pt) →

Apoio ao Contribuinte → Tabelas de Retenção do IRS.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Tabelas de retenção na fonte / 2023

Despacho n.º 14043-B/2022, de 05-12-2022 (2.º semestre/2023)

“Este novo modelo segue uma lógica de taxa marginal, em harmonia com os escalões de

IRS que relevam para a liquidação anual do imposto, evitando assim situações de

regressividade, em que a aumentos da remuneração mensal bruta correspondam

diminuições da remuneração mensal líquida.

A lógica de taxa marginal é efetuada através da conjugação da aplicação de uma taxa sobre

o rendimento mensal com a dedução de uma parcela a abater, à semelhança do que

acontece na liquidação anual do imposto.

O novo modelo de tabelas de retenção na fonte prevê também a inclusão de uma parcela a

abater por dependente, de valor fixo, em linha com o previsto no Código do IRS,

substituindo o atual sistema de redução de taxas consoante o número de dependentes.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Tabelas de retenção na fonte / 2023

Despacho n.º 14043-B/2022, de 05-12-2022 (2.º semestre/2023)

“Para garantir maior transparência, as tabelas incluem também uma coluna com a taxa

efetiva mensal de retenção na fonte no limite de cada escalão, taxa essa que resulta da

conjugação da taxa marginal máxima, da parcela a abater e, se aplicável, da parcela

adicional a abater por dependente, sendo a referida taxa efetiva mensal de retenção

naturalmente inferior à taxa de retenção máxima aplicável.

As tabelas agora aprovadas refletem não só as diferentes medidas do Orçamento do Estado

para 2023 — relativas à atualização dos escalões de IRS, à redução da taxa marginal do

segundo escalão e à reforma do Mínimo de Existência —, como dão também continuidade

ao ajustamento progressivo entre as retenções na fonte e o valor do imposto a pagar.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 221.º – Adaptação dos sistemas de retenção na fonte

“Durante o ano de 2023, os sistemas de pagamento de salários e pensões

devem ser adaptados ao novo sistema de retenções na fonte de IRS,

aprovado pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, de

forma a permitir a aplicação de taxas de retenção na fonte mais adequadas

à situação tributária dos sujeitos passivos.”

Art.º 222.º – Revisão das taxas de retenção para trabalhadores 

independentes

“O Governo compromete -se a rever as taxas de retenção na fonte aplicáveis

aos trabalhadores independentes, durante o ano de 2023.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 223.º – Redução das retenção na fonte para titulares de crédito à habitação

“1 — Em 2023, a retenção na fonte sobre rendimentos da categoria A de IRS é reduzida

para a taxa do escalão imediatamente inferior à correspondente à remuneração mensal

e situação familiar aplicável ao respetivo titular de rendimentos, nos termos do

despacho a que se refere o artigo 99.º-F do Código do IRS, verificadas as seguintes

condições cumulativas: a) O sujeito passivo é devedor de um crédito à habitação que

tem como objeto a sua habitação própria e permanente; e b) O sujeito passivo aufere

uma remuneração mensal que não ultrapasse 2700 €.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo comunica à entidade

devedora dos rendimentos, em momento anterior ao seu pagamento ou colocação à

disposição, a opção de redução da retenção na fonte prevista, através de declaração

acompanhada dos elementos indispensáveis à verificação das condições referidas, bem

como qualquer outra informação fiscalmente relevante ocorrida posteriormente.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 224.º – Mínimo de existência relativo aos rendimentos auferidos 

em 2022

✓ Abatimento ao rendimento de acordo com as fórmulas indicadas nas

alíneas a) e b) do n.º 1.

✓ Aplicável apenas se se revelar mais favorável que o regime anteriormente

vigente (art.º 70.º, CIRS, na redação vigente até 31-12-2022).

✓ Valor de referência = 9.870,00 (ver diapositivo seguinte…)

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 225.º – Mínimo de existência relativo aos rendimentos auferidos 

em 2023

✓ Abatimento ao rendimento de acordo com as fórmulas indicadas nas

alíneas a) e b) do n.º 1, que incluem o elemento “L”, apurado de acordo

com a fórmula indicada na alínea c):

✓ Art.º 70.º, n.º 1, CIRS (nova redação): “O valor de referência do mínimo de

existência é igual ao maior valor entre 10 640 e 1,5 × 14 × IAS.”

❖ 1,5 x 14 x IAS (2023) = 1,5 x 14 x 480,43 = 10,089,03

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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2. IRS

Art.º 226.º – Consignação de receita de IRS ao Fundo de Estabilização 

Financeira da Segurança Social

“1 — Constitui receita do FEFSS a parte proporcional da coleta do IRS que

corresponder ao englobamento obrigatório dos rendimentos previstos no n.º 14 do

artigo 72.º do Código do IRS.

2 — A parte da coleta proporcional do IRS referida no número anterior é

determinada em função do peso dos rendimentos obrigatoriamente englobados nos

termos do artigo referido no número anterior, no total de rendimentos líquidos

auferidos pelo sujeito passivo.”

✓ Mais-valias (saldo positivo) de partes sociais detidas por menos de 365 dias e o

RC (incluindo o saldo positivo) seja superior ao valor do último escalão (75.000

em 2022 e 78.834 em 2023) → Norma aditada pela LOE/2022.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

✓ Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC (15 artigos alterados): 43.º, 52.º, 53.º,

54.º-A, 67.º, 69.º, 71.º, 72.º, 75.º, 86.º, 86.º-B, 87.º, 88.º, 92.º e 97.º

✓ Alterações não assinaladas, constavam na Proposta LOE/2023: comentadas de

modo mais desenvolvido na nossa Newsletter #45 outubro de 2022…

✓ Art.º 228.º – Disposição transitória

✓ Art.º 229.º – Regime transitório de aplicação da taxa reduzida em operações

de reestruturação

✓ Art.º 230.º – Regime excecional

✓ Art.os 231.º e 232.º – Regimes extraordinários

✓ Art.os 233.º e 234.º – Consignações de receita

✓ Art.º 281.º – Norma revogatória: 52.º, 60.º e 88.º

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 43.º – Realizações de utilidade social

✓ Alteração do n.º 15.

✓ Inexistente na PLOE/2023.

✓ Majoração dos gastos suportados com a aquisição de passes sociais em

benefício dos trabalhadores é aumentada de 120% para 150%.

✓ Proposta do PAN: Incentivo ao uso de transportes públicos; Emergência

climática (redução da poluição no setor dos transportes); Redução da

dependência dos combustíveis fósseis; Alega-se que a degradação da qualidade

do ar é responsável por 7 mil mortes prematuras anuais em Portugal.

✓ Dedução (da majoração) a efetuar no C774/Q07/DR22 (+ Anexo D).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 52.º – Dedução de prejuízos fiscais

✓ Alteração dos n.os 1, 2, 3 e 8 e revogação dos n.os 6, 10 e 12 a 14.

✓ Revogações: alínea b) do art.º 281.º da LOE/2023 (norma revogatória).

✓ Alteração do n.º 1: Eliminação das barreiras temporais existentes até aqui, e

desde sempre, o chamado “prazo de reporte/dedução de prejuízos fiscais”.

✓ Maior aplicabilidade e simplicidade.

✓ Nova redação: “Sem prejuízo do disposto no número seguinte, os prejuízos

fiscais apurados em determinado período de tributação, nos termos das

disposições anteriores, são deduzidos aos lucros tributáveis, havendo-os, de

um ou mais dos períodos de tributação posteriores.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 52.º – Dedução de prejuízos fiscais

✓ Conclui-se, face às alterações propostas, que deixará de existir um prazo limite

para se poder beneficiar da dedução de prejuízos fiscais, prazo este que, até

aqui, era de 12 ou 5 anos consoante se estivesse, ou não, respetivamente,

perante uma Pequena ou Média Empresa (PME).

✓ Acresce que, nos termos do n.º 1, art.º 228.º da LOE/2023, a lei nova se aplicará,

não apenas aos prejuízos fiscais gerados a partir da sua entrada em vigor (01-01-

2023), mas, também, aos prejuízos fiscais incorridos anteriormente, desde que, à

data da entrada em vigor da lei nova, ainda estiverem a decorrer os respetivos

prazos de dedução/reporte.

❖ Efeitos ao nível do reconhecimento e mensuração Ativo por Impostos Diferidos…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 52.º – Dedução de prejuízos fiscais

✓ Até aqui…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023

Fonte: Daniela Cunha, Vida Económica, 11-03-2022 
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 52.º – Dedução de prejuízos fiscais

✓ Alteração ao n.º 2: Limite de dedução de PF baixa de 70% para 65% do LT (era

de 75% até 2014).

✓ Na prática, após a dedução dos PF de anos anteriores, a MC terá de

corresponder, no mínimo, a 35% do LT (era 30%), o que se materializa num

agravamento da tributação (aumento da base tributável) ou, talvez mais melhor,

face ao novo regime instituído (prazo ilimitado de reporte), numa antecipação da

tributação (ao deduzir-se menos, deduz-se durante mais tempo).

✓ Lei n.º 27-A/2020 (OE Sup/2020): Limite será de 75%, e não de 65%, quando a

diferença resulte da dedução de prejuízos fiscais apurados nos períodos de

tributação de 2020 e 2021 (elevação de 10 p.p.; norma não revogada…).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 52.º – Dedução de prejuízos fiscais

✓ Alteração ao n.º 3: Adaptação da redação face à alteração do n.º 1, deixando

de fazer sentido aludir-se a período de dedução (prazo de reporte).

✓ Regra especial em caso de aplicação de Métodos Indiretos…

✓ No período em que é aplicada tal metodologia de determinação do LT, os

prejuízos fiscais de anos anteriores não são dedutíveis, sem prejuízo, de

acordo com a lei nova, da sua “dedução nos períodos de tributação

posteriores”.

✓ Antes: (…) sem prejuízo da sua dedução “até ao final do respetivo período de

dedução”.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 52.º – Dedução de prejuízos fiscais

✓ Alteração ao n.º 8: Aditamento da parte sublinhada…

“O previsto no n.º 1 deixa de ser aplicável quando se verificar, à data do termo

do período de tributação em que é efetuada a dedução, que, em relação àquele

a que respeitam os prejuízos, se verificou a alteração da titularidade de mais de

50 % do capital social ou da maioria dos direitos de voto, exceto quando se

conclua que a operação não teve como principal objetivo ou como um dos

principais objetivos a evasão fiscal, o que pode considerar-se verificado,

nomeadamente, nos casos em que a operação tenha sido realizada por razões

económicas válidas.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023



85

3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 52.º – Dedução de prejuízos fiscais

✓ Alteração ao n.º 8 implicou a revogação do n.º 12 (e dos n.os 10, 13 e 14):

“12 – O membro do Governo responsável pela área das finanças pode autorizar,

em casos de reconhecido interesse económico e mediante requerimento a

apresentar à Autoridade Tributária e Aduaneira, que não seja aplicada a

limitação prevista no n.º 8.”

✓ Apesar de a exceção à limitação deixar de estar dependente de uma

autorização administrativa e da obtenção de autorização prévia (revogação),

continua a ser necessária a demonstração da existência de “razões

económicas válidas”.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 52.º – Dedução de prejuízos fiscais

✓ Revogação dos n.os 13 e 14: continham os prazos para apresentação do

requerimento a que aludia o n.º 12 (revogado).

✓ Restrição à dedução/reporte de prejuízos fiscais [quando existe uma

substancial alteração da titularidade do capital social (superior a 50%)]

continua a não ser aplicável quando se verifique qualquer uma das situações

elencadas nas (5) alíneas do n.º 9 (inalterado), exclusões estas que foram

aditadas pela Lei da Reforma do IRC.

✓ Revogação do n.º 10: Aludia-se à necessidade de autorização em algumas

das exceções previstas no n.º 9 (nas 2 últimas alíneas).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 52.º – Dedução de prejuízos fiscais

✓ Revogação do n.º 6: Norma deixou de fazer sentido, face à alteração

efetuada ao n.º 1…

“O período mencionado na alínea d) do n.º 4 do artigo 8.º, quando inferior a seis

meses, não conta para efeitos da limitação temporal estabelecida no n.º 1.”

❖ Eliminação do prazo de reporte de prejuízos fiscais implicou alterações a

outros artigos, nomeadamente ao art.º comentado em seguida…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 53.º – Determinação do rendimento global

✓ Alteração da alínea a) do n.º 2.

✓ Relacionada com a alteração ao n.º 1 do art.º 52.º, anteriormente comentada,

deixando de existir, agora no tocante a entidades sem fins lucrativos, um

prazo de dedução de prejuízos fiscais apurados no âmbito do exercício

(acessório) de “atividades empresariais”, prazo este que, de acordo com a

redação anteriormente vigente, era de 5 períodos.

✓ Norma transitória (art.º 228.º da LOE/2023): Lei nova aplica-se também aos

prejuízos fiscais gerados antes da sua entrada em vigor, desde que, nessa

data, esteja ainda a decorrer o respetivo prazo de reporte/dedução.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 54.º-A – Lucros e prejuízos de estabelecimento estável situado 

fora do território nacional

✓ Alteração dos n.os 4 e 5 e das alíneas a) e b) do n.º 9.

✓ Art.º 54.º-A: Regime de opção pela não concorrência para a determinação

do LT dos lucros e prejuízos de EE situado no estrangeiro.

✓ Norma aditada pela Lei da Reforma do IRC, visando…

✓ Maiores desenvolvimentos na Newsletter #45 outubro 2022…

✓ Normas alteradas, todas elas, têm uma natureza antiabuso e a alteração

efetuada acaba por estar relacionada com a eliminação do prazo de

reporte de prejuízos fiscais.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 54.º-A – Lucros e prejuízos de estabelecimento estável situado fora 

do território nacional

✓ N.os 4 e 5: Opção pela não tributação dos lucros não é aplicável quando se

tenha beneficiado anteriormente da dedução de prejuízos.

✓ Anteriormente a lei aludia aos prejuízos deduzidos nos últimos 5 ou 12

períodos (prazos de reporte anteriores), passando a referência a tomar-se

como referência apenas os últimos 12 períodos.

✓ Normas antiabuso: Visam o início do período de opção, evitando-se prejuízos

anteriores dedutíveis (12 períodos) e lucros posteriores não tributados…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 54.º-A – Lucros e prejuízos de estabelecimento estável situado fora 

do território nacional

✓ Alíneas a) e b) do n.º 9: “Opção” (fim da opção) pela dedução dos prejuízos

não é aplicável quando se tenha beneficiado anteriormente da não tributação

dos lucros.

✓ Anteriormente a lei aludia aos lucros não tributados nos últimos 5 ou 12

períodos (prazos de reporte anteriores), passando a tomar-se como

referência apenas os últimos 12 períodos.

✓ Normas antiabuso: Visam o final do período de opção, evitando-se lucros

anteriores não tributados (12 períodos) e prejuízos posteriores dedutíveis…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 54.º-A – Lucros e prejuízos de estabelecimento estável situado fora 

do território nacional

✓ Percebe-se a razão de ser das normas antiabuso alteradas [tendo como

referência o n.º 4 e o n.º 9, alínea a)]: pretende-se evitar que o sujeito passivo

beneficie da não tributação dos lucros (formulando a opção) sempre que

tenha beneficiado da dedução de prejuízos fiscais em períodos anteriores,

quando não vigorava a opção (n.º 4), bem como que o sujeito passivo venha

a beneficiar da dedução de prejuízos (interrompendo a opção) quando tenha

beneficiado anteriormente da não tributação dos lucros, quando vigorava a

opção [n.º 9, alínea a)].

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Alínea b) do art.º 281.º – Norma revogatória

❖ Art.º 60.º – Notificação do sujeito passivo (MI)

✓ Revogação do n.º 2.

“2 – A notificação a que se refere o número anterior deve ser efetuada por carta

registada com aviso de receção, nos termos previstos no Código de

Procedimento e de Processo Tributário.”

✓ A notificação do lucro tributável fixado por métodos indiretos (com indicação

dos factos que lhe estiveram na origem e dos critérios e cálculos que lhe

estão subjacentes), deixa de ser efetuada obrigatoriamente por carta

registada com aviso de receção, passando a poder ser efetuada por outras

vias, ou seja, para a CPE (Via CTT) ou na área reservada do Portal das

Finanças (artigos 38.º e 38.º-B, CPPT).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 67.º – Limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento

✓ Alteração do n.º 8.

✓ O regime que visa combater o endividamento excessivo, ao limitar a

dedutibilidade dos gastos de financiamento líquidos (essencialmente, os

gastos com juros), limite que, note-se, apenas se aplica quando, nos

termos do disposto no n.º 1, se encontre ultrapassado o maior dos

seguintes limites: a) 1.000.000€; ou b) 30% do EBITDA

✓ Por outras palavras, nos temos da lei, apenas são aceites os gastos “até

ao maior” dos limites, o que significa que, tal como referido anteriormente,

não é aceite fiscalmente o excesso.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 67.º – Limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento

✓ Apenas se aplica quando as empresas tenham gastos de financiamento

líquidos superiores a 1.000.000€, o que afasta da sua aplicação a grande

maioria do tecido empresarial português.

✓ Para que se compreenda cabalmente a alteração efetuada ao n.º 8, importa

sublinhar que o regime instituído, de acordo com o n.º 2, permite deduzir o

excesso (parte acrescida) nos períodos seguintes (diferimento) caso exista

“folga” (margem) para tal, bem como permite, de acordo com o n.º 3, criar

uma “folga” quando o limite não é atingido, que pode ser utilizada no período

seguinte, aumentando o respetivo limite.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 67.º – Limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento

✓ N.º 8: Possibilidades previstas nos n.os 2 e 3 não são aplicáveis quando se

verificar que, à data do termo do período de tributação em que é efetuada a

dedução (n.º 2) ou acrescido o limite (n.º 3), existiu uma alteração da

titularidade do capital de mais de 50%, salvo se se verificar qualquer uma das

situações previstas no n.º 9 do art.º 52.º (parte inalterada).

✓ Outra das ressalvas para não se aplicar a restrição, prevista na parte final do

n.º 8, consistia na obtenção de autorização, mediante requerimento

(invocando-se interesse económico) a apresentar nos prazos previstos nos n.os

13 e 14 do art.º 52.º (revogados pela LOE/2023), residindo aqui a alteração.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 67.º – Limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento

✓ Passa a não se aplicar a restrição “quando se conclua que a operação

não teve como principal objetivo ou como um dos principais objetivos a

evasão fiscal, o que pode considerar-se verificado, nomeadamente, nos

casos em que a operação tenha sido realizada por razões económicas

válidas.”.

✓ Alteração da parte final do n.º 8, consistindo numa medida de

simplificação (desburocratização), mas com alguns riscos associados,

atendendo à subjetividade da apreciação a posteriori por parte dos SIT.

✓ Alteração em linha com a que foi efetuada ao n.º 8 (e 12) do art.º 52.º.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 69.º – Âmbito e condições de aplicação (RETGS)

✓ Aditamento do n.º 16.

✓ Inexistente na PLOE/2023:

“16 – Nas situações em que todas as sociedades do grupo tenham a sua sede e

direção efetiva numa mesma região autónoma e não possuam sucursais,

delegações, agências, escritórios, instalações ou quaisquer formas de

representação permanente sem personalidade jurídica própria noutra

circunscrição, o requisito previsto na parte final da alínea a) do n.º 3 considera-

se cumprido quando todas as sociedades do grupo estejam sujeitas à taxa de

IRC mais elevada aplicável na região autónoma respetiva.” (14,7%!)

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023



99

3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 69.º – Âmbito e condições de aplicação (RETGS)

✓ O requisito previsto na parte final da alínea a) do n.º 3, para poder ser

exercida a opção pelo regime especial, consiste na parte sublinhada

transcrita em seguida:

“As sociedades pertencentes ao grupo têm todas sede e direção efetiva em

território português e a totalidade dos seus rendimentos está sujeita ao regime

geral de tributação em IRC, à taxa normal mais elevada;” (21%!)

Nota: Ainda assim, para fazerem parte do grupo, as sociedades podem

renunciar à aplicação da taxa reduzida que eventualmente lhes seja aplicável

[n.º 4, alínea d)], o que sucede quando estão sediadas numa das RA’s.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 69.º – Âmbito e condições de aplicação (RETGS)

✓ Taxa de IRC mais elevada aplicável nas RA’s da Madeira e dos Açores =

14,7% [redução de 30%, i.e., 21% - (21% x 30%) ou 21% - 6,3 p.p.]

✓ Embora não relacionado com a alteração, taxa de IRC aplicável no 1.º

escalão nas RA’s da Madeira e dos Açores = 11,9% [redução de 30%, i.e.,

17% - (17% x 30%) ou 17% - 5,1 p.p.]

✓ Na RA da Madeira vigora, até 2027, a taxa de 5%, para as empresas

instaladas na ZFM (CINM), relativamente a lucros gerados em “operações

exteriores” (com não residentes) ou em operações com empresas instaladas

na ZFM (art.º 36.º-A do EBF).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 71.º – Regime específico de dedução de prejuízos fiscais

✓ Alteração dos n.os 3 e 4 e aditamento do n.º 7.

✓ Art.º 71.º insere-se no RETGS [art.os 69.º a 71.º]

“3 – Quando a nova sociedade dominante opte pela continuidade da aplicação do

regime especial de tributação dos grupos nos termos do n.º 10 do artigo 69.º, os

prejuízos fiscais do grupo verificados durante os períodos de tributação anteriores

em que o regime se aplicou podem, em casos de reconhecido interesse

económico e mediante requerimento a apresentar à AT com aquela comunicação,

ser dedutíveis ao lucro tributável do novo grupo, desde que seja obtida

autorização do membro do Governo responsável pela área das finanças."

✓ Foi removida a parte sublinhada.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 71.º – Regime específico de dedução de prejuízos fiscais

“4 – No caso em que a sociedade dominante de um grupo de sociedades (nova

sociedade dominante) adquire o domínio de uma sociedade dominante de um outro

grupo de sociedades (anterior sociedade dominante) e a nova sociedade dominante

opte pela continuidade da aplicação do regime especial de tributação dos grupos nos

termos do n.º 10 do artigo 69.º, as quotas-partes dos prejuízos fiscais do grupo

imputáveis às sociedades do grupo da nova sociedade dominante e que integrem o

grupo da anterior sociedade dominante são dedutíveis nos termos da alínea a) do n.º 1,

desde que, em casos de reconhecido interesse económico e mediante requerimento a

apresentar à AT com aquela comunicação, seja obtida autorização do membro do

Governo responsável pela área das finanças.

✓ Foi removida a parte sublinhada.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 71.º – Regime específico de dedução de prejuízos fiscais

✓ Aditamento do n.º 7:

“7 – O previsto nos n.os 3, 4 e 5 não é aplicável quando se conclua que a

operação teve como principal objetivo ou como um dos principais objetivos a

evasão fiscal, o que pode considerar-se verificado, nomeadamente, nos casos em

que a operação não tenha sido realizada por razões económicas válidas."

✓ Alteração consonante com a que foi efetuada ao n.º 8, art.º 52.º e n.º 8, art.º

67.º.

✓ Deixa de ser necessário obter autorização, mediante requerimento, apesar de

se continuar a exigir uma condição de natureza subjetiva (insegurança jurídica

derivada da apreciação a posteriori).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 72.º – Regime aplicável

✓ Alteração do n.º 3.

✓ “Transformação de sociedades” → Regime de neutralidade.

“3 – Para efeitos do disposto no número anterior, no exercício em que ocorre a

transformação deve determinar-se separadamente o lucro correspondente aos

períodos anterior e posterior a esta, podendo os prejuízos anteriores à

transformação, apurados nos termos deste Código, ser deduzidos nos lucros

tributáveis da sociedade resultante da transformação até ao fim do período referido

no n.º 1 do artigo 52.º, contado do exercício a que os mesmos se reportam.”

✓ Remoção da parte sublinhada (relacionado com a alteração ao n.º 1, art.º 52.º).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 75.º – Transmissibilidade dos prejuízos fiscais

✓ Alteração do n.º 1.

✓ Art.º 75.º insere-se no “Regime especial aplicável às fusões, cisões, entradas

de ativos e permutas de ações” [art.os 73.º a 78.º] → Regime de neutralidade.

“1 – Os prejuízos fiscais das sociedades fundidas podem ser deduzidos dos

lucros tributáveis da nova sociedade ou da sociedade incorporante, nos termos e

condições estabelecidos no artigo 52.º e até ao fim do período referido no n.º 1 do

mesmo artigo, contado do período de tributação a que os mesmos se reportam.”

✓ Remoção da parte sublinhada (relacionado com a alteração ao n.º 1, art.º 52.º

- Eliminação do prazo de caducidade dos prejuízos fiscais).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 86.º – Regime especial de neutralidade fiscal

✓ Alteração do n.º 2.

✓ “Realização do capital de sociedades por entradas de património de pessoa

singular” → Regime de neutralidade.

“2 – Quando seja aplicável o regime estabelecido no n.º 1 do artigo 38.º do Código

do IRS, os prejuízos fiscais relativos ao exercício pela pessoa singular de atividade

empresarial ou profissional e ainda não deduzidos ao lucro tributável podem ser

deduzidos nos lucros tributáveis da nova sociedade até ao fim do período referido

no artigo 52.º, contado do período de tributação a que os mesmos se reportam, até

à concorrência de 50% de cada um desses lucros tributáveis.”

✓ Remoção da parte sublinhada (relacionado com a alteração ao n.º 1, art.º 52.º).

Luís Filipe Esteves, março/2020



107

3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 86.º-B – Determinação da matéria coletável

✓ Alteração da alínea e) do n.º 1 e aditamento da alínea i) ao n.º 1.

✓ N.º 1: Coeficientes aplicáveis no Regime Simplificado…

✓ Alteração da alínea e) (inexistente na PLOE/2023): Coeficiente de 0,95;

Acrescentaram-se os rendimentos provenientes da mineração de criptoativos

(norma já incluía os rendimentos da propriedade intelectual e industrial, de capitais, o

resultado positivo de rendimentos prediais e o saldo positivo das + e – valias e restantes

incrementos patrimoniais).

✓ Aditamento da alínea i): “0,15 dos rendimentos relativos a criptoativos,

excluindo os decorrentes da mineração, que não sejam considerados

rendimentos de capitais, nem resultem do saldo positivo das mais e menos-

valias e dos restantes incrementos patrimoniais.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 87.º – Taxas

✓ Alteração do n.º 2.

✓ Duas consequências:

1. Alargamento do âmbito de aplicação subjetivo da taxa (reduzida) de IRC do

1.º escalão (taxa de 17%), passando a abarcar não apenas as PME, mas,

também, as empresas de pequena-média capitalização (Small Mid Cap);

2. Aumento, para o dobro, da base tributável à qual se aplica a referida taxa,

passando dos primeiros 25.000€ de matéria coletável para os 50.000€

(benefício decorrente do 1.º escalão passa de 1.000€ [25.000€ x (21% - 17%)] para

2.000€ [50.000€ x (21% - 17%)].

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 87.º – Taxas

“2 – No caso de sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a título

principal, uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou

industrial, que sejam qualificados como pequena ou média empresa ou

empresa de pequena-média capitalização (Small Mid Cap), nos termos

previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, a taxa

de IRC aplicável aos primeiros 50 000 € de matéria coletável é de 17%,

aplicando-se a taxa prevista no número anterior ao excedente.”

✓ Benefício fiscal sujeito à regra de minimis…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 87.º – Taxas

✓ Art.º 2.º, DL n.º 372/2007:

“1 – Para efeitos do presente decreto-lei, a definição de micro, de pequena ou de média

empresa, bem como os conceitos e critérios a utilizar para aferir o respetivo estatuto,

constam do seu anexo, que dele faz parte integrante, e correspondem aos previstos na

Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão Europeia, de 6 de maio.

2 — Considera-se como uma empresa de média capitalização (Mid Cap) aquela que,

não sendo PME, empregue menos de 3.000 pessoas.

3 — Na categoria das empresas de média capitalização considera-se como uma

empresa de pequena-média capitalização (Small Mid Cap) aquela que empregue

menos de 500 pessoas.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 87.º – Taxas

✓ Art.º 2.º, DL n.º 372/2007:

“4 — Para efeitos da aplicação dos conceitos constantes dos n.os 2 e 3, as empresas

devem ser consideradas como sendo autónomas, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do

anexo ao presente decreto-lei, independentemente das relações estabelecidas com

outras empresas, através de detenções de capital ou direitos de voto.”

✓ Art.º 3.º, Anexo:

“1 - Entende-se por «empresa autónoma» qualquer empresa que não é qualificada

como empresa parceira na aceção do n.º 2 ou como empresa associada na aceção do

n.º 3.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 87.º – Taxas

✓ PME (n.º 1, art.º 2.º, Anexo do DL n.º 372/2007): N.º trab. < 250 e Total do Balanço ≤

43.000.000€ ou Vol. Neg. ≤ 50.000.000€;

✓ Small Mid Cap (n.º 3, art.º 2.º, DL n.º 372/2007): N.º trab. < 500.

❖ Segundo o IAPMEI (https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/SmallMidCap.aspx):

Inclui a empresa que, não reunindo as condições materiais para ser uma PME,

empregue, enquanto empresa autónoma, até 500 trabalhadores. “Assim, uma

empresa que, pelo facto de estar integrada num grupo com mais de 250

trabalhadores, não seja uma PME, mas tenha, ela própria, individualmente, menos

de 500 trabalhadores (pode ser até apenas 1 trabalhador), é uma Small Mip Cap.”

✓ Sugere-se pedido de certificação ao IAPMEI.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 88.º – Taxas de tributação autónoma

✓ Alteração dos n.os 3 e 18, revogação do n.º 19 e aditamento do n.º 20

(anteriores n.os 20 a 22 passam a n.os 21 a 23).

✓ Revogação: alínea b) do art.º 281.º da LOE/2023 (norma revogatória).

✓ Em suma:

❖ Viaturas elétricas: Alteração do n.º 3 e aditamento do n.º 20; Encargos

passam a ser tributados à taxa de 10%, quando o custo de aquisição

ultrapasse 62.500€ [limite que também serve de referência para calcular as

depreciações fiscalmente aceites, bem como para aferir da dedutibilidade do IVA (sendo

que o IVA não dedutível faz parte integrante do custo de aquisição)]. Até aqui…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 88.º – Taxas de tributação autónoma

✓ Em suma:

❖ Viaturas híbridas plug-in: Alteração da parte final do n.º 18; Redução de taxas

de 2,5 p.p., passando, assim, de 5%, 10% e 17,5%, para 2,5%, 7,5% e 15%,

consoante os 3 escalões que se encontram definidos no n.º 3 (custo de

aquisição até 27.500€, até 35.000€ e superior a 35.000€).

❖ Viaturas movidas a GNV: Revogação do n.º 19 e alteração do n.º 18; Passam

a beneficiar das taxas anteriores, logo, as taxas passam de 7,5%, 15% e

27,5%, para 2,5%, 7,5% e 15%, ou seja, consoante o escalão (…),

respetivamente, reduções de 5 p.p., 7,5 p.p. e 12,5 p.p..

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 88.º – Taxas de tributação autónoma

✓ Taxas de tributação autónoma aplicáveis a partir de 2023 a encargos com

VLP não movidas exclusivamente a energia elétrica:

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 92.º – Resultado da liquidação

✓ Aditamento da alínea i) ao n.º 2.

✓ Alteração inexistente na PLOE/2023.

✓ O (novo) Regime Fiscal de Incentivo à Capitalização das Empresas (ICE),

previsto no artigo 43.º-D do EBF (aditado), passa a constar no elenco dos BF’s

excluídos da limitação (outras exclusões: SIFIDE, ZFM, RFAI, DLRR, RCCS,

etc.). Este BF será analisado posteriormente…

“1 - Para as entidades que exerçam, a título principal (…) o imposto liquidado nos

termos do n.º 1 do artigo 90.º, líquido das deduções previstas nas alíneas a) a c) do n.º

2 do mesmo artigo, não pode ser inferior a 90 % do montante que seria apurado se o

sujeito passivo não usufruísse de benefícios fiscais (…)”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 97.º – Dispensa de retenção na fonte sobre rendimentos 

auferidos por residentes

✓ Aditamento da alínea i) ao n.º 1.

✓ Alteração inexistente na PLOE/2023.

✓ Inclusão (na lista de dispensas de RF) dos rendimentos provenientes da

propriedade intelectual (abrangidos pela alínea a), n.º 1, art.º 94.º), “quando

obtidos por sociedades que tenham por objeto a criação, edição, produção,

promoção, licenciamento, gestão ou distribuição de obras ou prestações ou

outros conteúdos protegidos por direitos de autor e conexos, incluindo

publicações de imprensa”.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 97.º – Dispensa de retenção na fonte…

✓ Proposta do PSD (nota justificativa):

“No direito nacional, estão dispensadas de retenção na fonte, por exemplo: (…) [juros e

prediais] Em ambos estes casos, a retenção é dispensada, precisamente, porque o

rendimento potencialmente sujeito a retenção constituiu a atividade principal dos

sujeitos passivos.

E não há qualquer razão para que este princípio não seja adotado também em relação

às indústrias culturais e criativas (em que os rendimentos de direitos têm uma natureza

muito semelhante a rendimentos de propriedade, ainda que incorpórea). Note-se que,

nas distribuições efetuadas pelas entidades de gestão coletiva, cujo substrato de

representados é constituído essencialmente por sujeitos passivos de IRC (…)”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 227.º – Alteração ao Código do IRC

❖ Art.º 97.º – Dispensa de retenção na fonte…

“(…) o Estado é, na prática, o maior beneficiário imediato de todas as distribuições (com

25% do valor) valor esse que – precisamente porque a negociação de direitos é o objeto

principal dos sujeitos passivos – acaba por ser devolvido na sua totalidade (ou quase

totalidade), muitas vezes mais de um ano após a data em que tal rendimento é

colocado à disposição dos titulares.

Dispensar de retenção na fonte os rendimentos de propriedade intelectual (em particular

direitos de autor e direitos conexos) a empresas que tenham por principal objeto e

atividade, precisamente a criação e exploração de obras e prestações artísticas, não é,

nem um benefício fiscal, nem “um favor”; é um ato da mais elementar justiça e de

coerência com o sistema fiscal nacional.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 228.º – Disposição transitória em matéria de IRC

“1 – O disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 52.º e na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º do

Código do IRC, não prejudica a aplicação do n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 27-A/2020,

de 24 de julho, e é aplicável à dedução aos lucros tributáveis dos períodos de

tributação que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023, bem como aos prejuízos

fiscais apurados em períodos de tributação anteriores a 1 de janeiro de 2023, cujo

período de dedução ainda se encontre em curso na data da entrada em vigor da

presente lei.”

✓ Manutenção da aplicação do n.º 2, art.º 11.º, Lei n.º 27-A/2020 (LOE Sup/2020),

segundo o qual: “O limite à dedução previsto no n.º 2 do artigo 52.º do Código do

IRC é elevado em 10 pontos percentuais, quando a diferença resulte da dedução

de prejuízos fiscais apurados nos períodos de tributação de 2020 e 2021.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 228.º – Disposição transitória em matéria de IRC

✓ Tal significa que o limite não será de 65%, mas sim de 75%, quando a diferença

resulte de PF apurados em 2020 e 2021.

✓ Existindo outros PF “em carteira”, e não existindo qualquer regra de prioridade na

dedução (e não existindo qualquer limite temporal), será possível a dedução

faseada dos PF apurados em 2020 e 2021 nos anos seguintes!?

✓ Utilização apenas de um valor correspondente a 10% do LT apurado!?

✓ A lei parece não proibir tal possibilidade, embora a mesma seja questionável…

✓ Para resolver tal situação (e outras), caso a mesma não seja desejada pelo

legislador, seria necessário reintroduzir a regra FIFO (first in first out), introduzida

pela Lei da Reforma do IRC (2014) e revogada pela LOE/2017 (n.º 15, art.º 52.º,

Código do IRC)…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 228.º – Disposição transitória em matéria de IRC

✓ Norma transitória não ressalva a manutenção dos efeitos do disposto nos n.os 1 e

3, art.º 11.º, Lei n.º 27-A/2020 (LOE Sup/2020), sendo, aliás, expressamente

revogados pela alínea a) do art.º 281.º da LOE/2023 (norma revogatória).

✓ Analisados os referidos preceitos, conclui-se que os mesmos são inúteis face à

alteração efetuada ao n.º 1 do art.º 52.º do Código do IRC (possibilidade de

reporte de PF por prazo ilimitado).

❖ N.º 1 previa um prazo de reporte de 12 anos dos PF apurados em 2020 e 2021

para todo o tipo de empresas (PME e não PME);

❖ N.º 3 previa a suspensão da contagem do prazo de reporte em 2020 e 2021…

✓ Maiores desenvolvimentos na nossa Newsletter #45 outubro de 2022…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 228.º – Disposição transitória em matéria de IRC

“2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, o previsto no n.º 1 do artigo 52.º e na

alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º do Código do IRC não se aplica aos prejuízos fiscais

apurados em períodos de tributação anteriores a 1 de janeiro de 2023 em que se tenha

verificado uma das situações previstas no n.º 1 do artigo 6.º do do regime especial

aplicável aos ativos por impostos diferidos (REAID), aprovado em anexo à Lei n.º

61/2014, de 26 de agosto, aplicando-se aos prejuízos fiscais apurados nestes períodos

de tributação o prazo de dedução em vigor em 31 de dezembro de 2022.

3 – O disposto no número anterior aplica-se aos prejuízos fiscais apurados nos termos

do artigo 70.º do Código do IRC, sempre que o grupo integre um sujeito passivo em que

se tenha verificado uma das situações previstas no n.º 1 do artigo 6.º do REAID.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 229.º – Regime transitório de aplicação da taxa reduzida de IRC em 

operações de reestruturação

“A taxa de IRC prevista no n.º 2 do artigo 87.º do Código do IRC é aplicável nos

dois exercícios posteriores a operações de fusões, cisões, entradas de ativos e

permutas de partes sociais, realizadas entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de

dezembro de 2026, em que a totalidade dos sujeitos passivos se qualifique

como pequena, média empresa ou empresa de pequena-média capitalização

(Small Mid Cap), nos termos previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de

6 de novembro, nas situações em que, por força da operação, a sociedade

beneficiária deixe de reunir as condições para essa qualificação.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023



125

3. IRC

Art.º 230.º – Regime excecional no âmbito do IRC

✓ Prevê que o n.º 14 do art.º 88.º (agravamento das taxas de TA em 10 p.p. em

caso de apuramento de prejuízo fiscal), não seja aplicado nos períodos de

tributação de 2022 e 2023, desde que (condições alternativas):

“a) O sujeito passivo tenha obtido lucro tributável em um dos três períodos de

tributação anteriores e as obrigações declarativas previstas nos artigos 120.º e

121.º do mesmo Código, relativas aos dois períodos de tributação anteriores,

tenham sido cumpridas nos termos neles previstos;

b) Estes correspondam ao período de tributação de início de atividade ou a um dos

dois períodos seguintes.”

❖ Nota: O art.º 284.º da LOE/2022 já previa a não aplicação do agravamento, nas

mesmas condições, em 2022. No entanto, apenas era aplicável a Coop. e PME.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 231.º – Regime extraordinário de apoio a encargos suportados com 

eletricidade e gás

“1 – Para efeitos de determinação do lucro tributável dos sujeitos passivos de IRC

residentes que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial,

industrial ou agrícola, dos sujeitos passivo de IRC não residentes com

estabelecimento estável e dos sujeitos passivos de IRS com contabilidade

organizada (categoria B), podem ser majorados em 20 % os gastos e perdas

previstos nos números seguintes. (…)”

✓ N.os 2 a 6: (…)

✓ Consumos de eletricidade e gás natural na parte em que excedam os do período

de tributação anterior, deduzidos de eventuais apoios recebidos (n.º 2)

✓ Aplicação ao período de 2022 (n.º 3).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 232.º – Regime extraordinário de apoio a encargos suportados na produção 

agrícola

“1 – Para efeitos de determinação do lucro tributável, relativo aos períodos de tributação

com início em 2022 e 2023, dos sujeitos passivos de IRC residentes que exerçam, a

título principal (…), dos sujeitos passivos de IRC não residentes com EE e dos sujeitos

passivos de IRS com contabilidade organizada (categoria B) podem ser majorados em

40% os gastos e perdas incorridos ou suportados (…) referentes à aquisição dos

seguintes bens, quando utilizados no âmbito das atividades de produção agrícola:

a) Adubos, fertilizantes e corretivos orgânicos e minerais;

b) Farinhas, cereais e sementes, incluindo misturas, resíduos e desperdícios das

indústrias alimentares, e quaisquer outros produtos próprios para alimentação de

gado, aves e outros animais (…), independentemente da raça e funcionalidade em

vida, destinados à alimentação humana; (…)”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 232.º – Regime extraordinário de apoio a encargos suportados na produção 

agrícola

(…)

c) Água para rega;

d) Garrafas de vidro.

2 – A majoração a que se refere o número anterior é aplicável ao período de tributação

que se inicie em ou após 1 de janeiro de 2022.

3 – O benefício fiscal previsto nos números anteriores está sujeito às regras de auxílios

de minimis.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 233.º – Consignação de receita de IRC ao Fundo de Estabilização 

Financeira da Segurança Social

“1 – Constitui receita do FEFSS, integrado no sistema previdencial de

capitalização da segurança social, o valor correspondente a dois pontos

percentuais das taxas previstas no capítulo IV do Código do IRC.”

✓ N.os 2 e 3: (…)

❖ Art.º 87.º - Taxas

❖ Art.º 87.º-A – Derrama estadual

❖ Art.º 88.º - Taxas de tributação autónoma

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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3. IRC

Art.º 234.º – Consignação de receita de IRC a programas, projetos e 

ações de cooperação

“1 — É transferido para o Camões, I. P., o valor correspondente a 20 000

000 € decorrente de receitas de IRC suportado por sujeitos passivos com

investimento estrangeiro, com o objetivo de implementação de programas,

projetos e ações de cooperação para o desenvolvimento.

2 — Todas as áreas governativas identificam junto da área governativa

responsável pela área da cooperação, até 31 de janeiro de 2023, as verbas

que estimam despender em 2023 com a execução de programas, projetos e

ações de cooperação para o desenvolvimento.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

✓ Art.º 235.º – Alteração ao Código do IVA (4 artigos alterados): 27.º, 41.º,

53.º e 59.º-D

✓ Art.º 236.º – Alteração à lista I anexa ao Código do IVA (4 verbas

alteradas): 1.3.2, 1.4.3, 1.4.9. 2.25 e 2.31

✓ Art.º 237.º – Aditamento à lista I anexa ao Código do IVA (3 verbas

aditadas): 2.39, 2.40 e 2.41

✓ Art.º 238.º – Transferência de IVA para o desenvolvimento do turismo

regional

❖ Nota: Alterações inexistentes na PLOE/2023.

❖ Ofício Circulado n.º 30254, de 2023-01-05, da Área de Gestão Tributária do IVA.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 235.º – Alteração ao Código do IVA

❖ Art.º 27.º - Pagamento do imposto apurado pelo sujeito passivo

✓ Aditamento do n.º 10.

“O prazo de entrega do montante de imposto exigível, nos termos da alínea a)

do n.º 1, relativo ao mês de junho, e nos termos da alínea b) do n.º 1, relativo ao

segundo trimestre, é prolongado até 25 de setembro.”

✓ De acordo com o regime-regra (alíneas a) e b) do n.º 1, alterados pela LOE/2022), o

prazo terminaria em 25 de agosto.

✓ Com a criação das “férias fiscais” (art.º 57.º-A, LGT), o prazo terminaria a 31/08 (em 2022

o prazo de pagamento passou para 06/09 – Despacho do SEAF n.º 135/2022-XXIII).

❖ Nota: No Regime Normal Mensal, as DP´s de junho e julho passam a ter o mesmo prazo

de pagamento (gestão de tesouraria …).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 235.º – Alteração ao Código do IVA

❖ Art.º 41.º - Prazo de entrega das declarações periódicas

✓ Aditamento do n.º 9.

“As declarações periódicas, nos termos da alínea a) do n.º 1, relativas ao

mês de junho, e nos termos da alínea b) do n.º 1, relativas ao segundo

trimestre, devem ser enviadas até 20 de setembro.”

✓ De acordo com o regime-regra (alíneas a) e b) do n.º 1, alterados pela LOE/2022), o

prazo terminaria em 25 de agosto.

✓ Com a criação das “férias fiscais” (art.º 57.º-A, LGT), o prazo terminaria a 31/08.

❖ Nota: No Regime Normal Mensal, as DP´s de junho e julho passam a ter o mesmo prazo

de entrega (gestão de trabalho…).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 235.º – Alteração ao Código do IVA

❖ Art.º 53.º - Âmbito de aplicação (REI)

✓ Alteração do n.º 1.

✓ Alteração do limiar da isenção de 12 500€ para 15 000 €.

✓ Art.º 282.º, n.º 3, LOE/2023 (Produção de efeitos e vigência): “O montante

a que se referem os n.os 1 e 2 do artigo 53.º e a alínea a) do n.º 3 do artigo

59.º-D do Código do IVA é de 13 500 €, em 2023, e de 14 500 €, em

2024.”

❖ i) SP enquadrado no REI que, em 2022, tenha atingido um VN de 13.000€, poderá

permanecer no mesmo regime em 2023; ii) SP que inicie a atividade em 2023 e

estime um VN (anualizado) igual ou inferior a 13.500€ fica enquadrado no REI.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 235.º – Alteração ao Código do IVA

❖ Art.º 53.º - Âmbito de aplicação (REI)

✓ Ofício circulado 30254, de 2023-01-05

Quer isto dizer que durante o ano de 2023 apenas podem beneficiar da aplicação 

do regime especial de isenção os sujeitos passivos que: 

• no ano civil anterior (2022), tenham atingido um volume de negócios igual ou 

inferior a € 13 500; 

• tendo iniciado a atividade em 2022, o volume de negócios atingido, convertido 

num volume de negócios anual correspondente, seja inferior ou igual a € 13 500; 

• iniciando a atividade em 2023, o volume de negócios previsto, convertido num 

volume de negócios anual correspondente, seja inferior ou igual a € 13 500. 

Durante o ano de 2024, estas regras terão por base o limiar de € 14 500 e em 2025 

o de € 15 000. 

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 235.º – Alteração ao Código do IVA

❖ Art.º 53.º - Âmbito de aplicação (REI)

✓ Alteração das alíneas a) e b) do n.º 2

“2 – Não obstante o disposto no n.º anterior, são ainda isentos do imposto os SP:

a) Com um volume de negócios superior a 10 000 €, mas inferior a 15 000 €, que, se

tributados, preencheriam as condições de inclusão no regime dos pequenos retalhistas;

b) Que, não tendo atingido um vol. de negócios superior a 15 000 € no ano civil anterior 

e nos três anos civis precedentes, tenham cumprido as condições previstas no n.º 1”. 

Ofício Circulado n.º 30254: “Uma vez que, por força do disposto no n.º 3 do artigo

282.º da Lei do OE2023, já referido, o limiar de isenção estabelecido no n.º 1 [e no n.º 2]

do artigo 53.º é de € 13 500 relativamente ao ano civil de 2023, a alteração introduzida

ao n.º 2, baseada no mesmo limiar, não lhe confere qualquer eficácia, encontrando-se

este número esvaziado de conteúdo.” (Newsletter #25 dezembro de 2020 – LOE/2021)

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 235.º – Alteração ao Código do IVA

❖ Art.º 59.º-D – Obrigações de faturação, obrigações declarativas e 

período em que passa a ser devido o imposto

✓ Alteração da alínea a) do n.º 3.

✓ Obrigação de apresentação da declaração de alterações durante o mês de janeiro do ano seguinte

àquele em que tenham ultrapassado o limite de € 15.000 (este limite era de € 12.500).

✓ Norma alterada insere-se no âmbito do “Regime forfetário dos produtores agrícolas”, aplicável a SP

que reúnam as condições de inclusão no REI.

✓ Também aqui é aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 282.º da Lei do OE2023, que determina que

o limiar de isenção estabelecido na alínea a) do n.º 3 do artigo 59.º-D é de € 13.500 em 2023 e de

€ 14.500 em 2024.

✓ Opção… Isenção do art.º 53.º (incompleta… “B2B”…) + Compensação de 6% sobre o total das TB

e PS elencadas no n.º 1, art.º 59.º-B (Anexos F e G do CIVA)

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 235.º – Alteração ao Código do IVA

❖ Art.º 59.º-D – Obrigações de faturação, obrigações declarativas e 

período em que passa a ser devido o imposto

✓ Prazo para efetuar o pedido:

❖ Art.º 59.º-B, n.º 4: submissão à AT, “até ao último dia do mês de março de cada ano”, de

um pedido, relativamente a TB e PS realizadas no ano anterior;

❖ Modelo/formulário (Portaria n.º 19/2015, de 4 de fevereiro):

✓ Pré-reenchimento com os dados das faturas comunicadas, contendo a indicação “IVA –

regime forfetário”, que titulem vendas e serviços efetuados a outros sujeitos passivos de

IVA, que não beneficiem eles próprios do presente regime.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 236.º – Alteração à lista I anexa ao Código do IVA

Notas prévias:

✓ Art.º 18.º, n.º 9, Código do IVA: “A taxa aplicável é a que vigora no

momento em que o imposto se torna exigível.”

✓ Facto gerador e exigibilidade: Regras previstas no art.º 7.º do Código do

IVA (regra: simultaneidade).

✓ Caso seja obrigatório emitir fatura – Exigibilidade: Regras previstas no

art.º 8.º (diferimento ou antecipação face ao facto gerador)

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 236.º – Alteração à lista I anexa ao Código do IVA

❖ Verba 1.3.2

“Conservas à base de peixes e moluscos (inteiros, em filetes ou

pedaços, em água, azeite, óleo ou outros molhos, em caldeirada,

escabeche, recheadas e similares, em qualquer embalagem), com teor

de peixe ou molusco superior a 50%, com exceção do peixe fumado,

do espadarte e do esturjão, quando secos, salgados ou em conserva e

preparados de ovas (caviar);” (sublinhada a parte aditada)

✓ Retirado “pasta” e “salmão”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 236.º – Alteração à lista I anexa ao Código do IVA

❖ Verba 1.3.2

Nota justificativa:

• Com vista a eliminar eventuais discrepâncias na tributação do setor das

conservas de peixe, passam a estar sujeitas à taxa reduzida, para além

das conservas de peixes, as conservas à base de peixes, ainda que

adicionadas de outros ingredientes, desde que o ingrediente principal seja

o peixe.

• Passam igualmente a estar sujeitas à taxa reduzida de 6% as conservas

de moluscos, que são atualmente tributadas a 13%, visando mais uma

vez a uniformização e harmonização da tributação das conservas.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 236.º – Alteração à lista I anexa ao Código do IVA

❖ Verba 1.3.2

Ofício Circulado n.º 30254, de 2023-01-05

• Mantêm-se excluídos da verba o peixe fumado, o espadarte e o esturjão,

quando secos, salgados ou em conserva e preparados de ovas (caviar).

• Constata-se, assim, que a nova redação dada à verba exclui da aplicação

da taxa reduzida as conservas de peixe em pasta.

• Contrariamente, o salmão, quando seco, salgado ou em conserva, que se

encontrava excluído na anterior redação da verba, passa a beneficiar da

aplicação da taxa reduzida.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 236.º – Alteração à lista I anexa ao Código do IVA

❖ Verba 1.4.3

“Manteiga, margarina e creme vegetal para barrar obtido a partir de gorduras

de origem vegetal, com ou sem adição de outros produtos;” (sublinhada a

parte aditada)

• Passam a estar sujeitos à taxa reduzida os cremes e margarinas de

origem vegetal (como as manteigas de amendoim, de amêndoa, de caju e

de avelã, ou as margarinas ou cremes vegetais à base de óleos vegetais -

como o óleo de girassol, o óleo de colza ou óleo de linhaça).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 236.º – Alteração à lista I anexa ao Código do IVA

❖ Verba 1.4.9

“Bebidas e iogurtes (de soja, incluindo tofu) de base vegetal, sem leite e

laticínios, produzidos à base de frutos secos, cereais, preparados à base de

cereais, frutas, legumes ou produtos hortícolas.” (sublinhada a parte aditada)

Eliminado

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 236.º – Alteração à lista I anexa ao Código do IVA

❖ Verba 1.4.9

Nota justificativa (proposta PAN):

“(…) face à evolução do mercado – que passou a comercializar não apenas

iogurtes de soja, mas iogurtes, sem leite ou laticínios, de outras bases

vegetais (que não a soja) - afigura-se como necessária inclusão nesta verba

da lista I do Código do IVA, dos iogurtes de base vegetal (também

designados alternativas vegetais aos iogurtes) produzidos à base de frutos

secos, cereais, preparados à base de cereais, frutas, legumes ou produtos

hortícolas, de forma a eliminar a discriminação positiva que se verifica

atualmente face aos iogurtes de soja.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 236.º – Alteração à lista I anexa ao Código do IVA

❖ Verba 2.25

“2.25 — As empreitadas de construção de imóveis e os contratos de prestações de

serviços com ela conexas cujos promotores sejam cooperativas de habitação e

construção, incluindo as realizadas pelas uniões de cooperativas de habitação e

construção económica às cooperativas suas associadas no âmbito do exercício das

suas atividades estatutárias, desde que as habitações se integrem no âmbito da

política social de habitação, designadamente quando respeitem o conceito e os

parâmetros de habitação de custos controlados, majorados em 20 %, desde que

certificadas pelo IHRU, I. P., ou, quando promovidas na Região Autónoma da

Madeira ou na Região Autónoma dos Açores, pelo IHM ou pela Direção Regional

de Habitação dos Açores, respetivamente.”

✓ Constava Instituto Nacional de Habitação; Aditada a parte sublinhada.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 236.º – Alteração à lista I anexa ao Código do IVA

❖ Verba 2.25

✓ Face ao disposto atualmente na lei, a certificação de empreitadas de construção

de habitação de custos controlados para efeitos de aplicação da taxa reduzida

de 6% de IVA compete exclusivamente ao Instituto da Habitação e da

Reabilitação Urbana (IHRU, I. P.), independentemente da localização das

empreitadas, gerando situações de ineficiência na análise das operações

localizadas nas regiões autónomas.

✓ Tendo em vista equiparar a competência do Investimentos Habitacionais da

Madeira (IHM, EPERAM) e da Direção Regional de Habitação dos Açores à do

IHRU, I.P., as empreitadas de construção de habitação de custos controlados

passam a ser certificadas por estas entidades quando promovidas na Região

Autónoma da Madeira ou na Região Autónoma dos Açores, respetivamente

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 236.º – Alteração à lista I anexa ao Código do IVA

❖ Verba 2.31

“Aquisição e reparação de velocípedes;” (sublinhada a parte aditada).

✓ A possibilidade de aplicação da taxa reduzida à reparação de velocípedes

já existe desde 01-01-2015, estendendo-se agora à sua transmissão.

✓ Esta alteração tem cobertura no anexo da Diretiva (UE) 2022/542 do

Conselho, de 5 de abril de 2022, que altera a Diretiva IVA (“Entregas de

bicicletas, incluindo bicicletas elétricas”).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 236.º – Alteração à lista I anexa ao Código do IVA

❖ Verba 2.31

Ofício Circulado n.º 30254, de 2023-01-05

• Considerando que a verba não estabelece qualquer limitação quanto ao

tipo de velocípedes, deve entender-se que a mesma abrange os veículos

assim classificados nos termos do Código da Estrada (…)

• Não obstante, quando estiver em causa a mera transmissão de partes,

peças ou acessórios, a mesma é tributada à taxa normal (23%), a que se

refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º do Código do IVA.

• Acrescentamos nós: Salvo se aplicadas(os) em reparações…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 236.º – Alteração à lista I anexa ao Código do IVA

❖ Verba 2.31

Art.º 112.º do Código da Estrada (Lei n.º 72/2013)

“1 - Velocípede é o veículo com duas ou mais rodas acionado pelo esforço do próprio condutor

por meio de pedais ou dispositivos análogos.

2 - Velocípede com motor é o velocípede equipado com motor auxiliar com potência máxima

contínua de 1,0 kW, cuja alimentação é reduzida progressivamente com o aumento da

velocidade e interrompida se atingir a velocidade de 25 km/h, ou antes, se o condutor deixar de

pedalar.

3 - Para efeitos do disposto no presente Código, são equiparados a velocípedes: a) Os

velocípedes com motor; b) As trotinetas com motor elétrico, bem como os dispositivos de

circulação com motor elétrico, autoequilibrados e automotores ou outros meios de circulação

análogos com motor, quando equipados com motor com potência máxima contínua de 0,25 kW

e atingindo a velocidade máxima em patamar de 25 km/h.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 237.º – Aditamento à lista I anexa ao Código do IVA

❖ Verba 2.39

“Acesso à transmissão em direto de espetáculos e eventos de teatros, feiras,

parques de diversões, concertos, museus, cinemas ou outros similares.”

✓ O anexo da Diretiva (UE) 2022/542 do Conselho, de 5 de abril de 2022, que altera as

Diretivas 2006/112/CE e (UE) 2020/285 no que diz respeito às taxas do imposto sobre

o valor acrescentado, aditou à Lista das entregas de bens e das prestações de

serviços a que se podem aplicar as taxas reduzidas a transmissão em direto de

espetáculos de natureza cultural.

✓ Art.º 282.º, n.º 4, LOE/2023 (Produção de efeitos e vigência): Cessação da vigência

em 30-06-2025.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 237.º – Aditamento à lista I anexa ao Código do IVA

❖ Verba 2.40

“Fornecimento e instalação de aquecedores de ambiente local a biomassa sólida com

potência calorífica nominal não superior a 50 kW e caldeiras a biomassa sólida com uma

potência calorífica nominal não superior a 500 kW, incluindo as integradas em sistemas mistos

compostos por uma caldeira a combustível sólido, aquecedores complementares, dispositivos de

controlo da temperatura e dispositivos solares, aos quais tenha sido atribuída uma etiqueta

energética da União Europeia de uma das duas classes de eficiência energética mais elevadas e

que cumpram os valores de referência indicativos previstos nos respetivos requisitos específicos

de conceção ecológica.”

✓ Art.º 282.º, n.º 4, LOE/2023 (Produção de efeitos e vigência): Cessação da vigência em 30-

06-2025.

✓ Entrega e instalação de painéis solares térmicos e fotovoltaicos (verba 2.37 – LOE/2022).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 237.º – Aditamento à lista I anexa ao Código do IVA

❖ Verba 2.40

✓ Ofício Circulado n.º 30254, de 2023-01-05:

“Passam, assim, a beneficiar da aplicação da taxa reduzida do imposto a

transmissão e a instalação de aquecedores de ambiente local e caldeiras, a

combustível sólido (biomassa), aos quais tenha sido atribuída uma determinada

etiqueta energética da União Europeia, ou seja, “A++ ou A+” no caso dos

aquecedores e “A+++ ou A++”, no caso das caldeiras.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 237.º – Aditamento à lista I anexa ao Código do IVA

❖ Verba 2.41

“Péletes e briquetes produzidos a partir de biomassa.”

✓ A introdução desta verba pretende tributar à taxa reduzida do imposto as

péletes e briquetes produzidos a partir de biomassa, utilizados como

combustível, nomeadamente em aquecedores de ambiente local e

caldeiras a biomassa sólida.

✓ Substitutos ecológicos do gás natural.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 237.º – Aditamento à lista I anexa ao Código do IVA

❖ Verba 2.40

✓ Ofício circulado 30254, de 2023-01-05:

✓ “Passam, assim, a beneficiar da aplicação da taxa reduzida do imposto a

transmissão e a instalação de aquecedores de ambiente local e caldeiras, a

combustível sólido (biomassa), aos quais tenha sido atribuída uma determinada

etiqueta energética da União Europeia2 3, ou seja, “A++ ou A+” no caso dos

aquecedores e “A+++ ou A++”, no caso das caldeiras.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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4. IVA

Art.º 237.º – Aditamento à lista I anexa ao Código do IVA

❖ Verba 2.39, 2.40 e 2.41 

✓ Ofício circulado 30254, de 2023-01-05

• “Quaisquer esclarecimentos adicionais relativamente ao âmbito de aplicação das

verbas 2.39, 2.40 e 2.41, nomeadamente quanto à sua vigência, serão

oportunamente divulgados sobre a forma de FAQ’s no Portal das Finanças, em:

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/Pages/fa

qs-00930.aspx

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/Pages/faqs-00930.aspx


157

5. IS

✓ Art.º 239.º – Alteração ao Código do IS (7 artigos alterados): 1.º a 5.º,

42.º e 63.º-A

✓ Art.º 240.º – Aditamento ao Código do IS (1 artigo aditado): 14.º-A

✓ Art.º 241.º – Aditamento à Tabela Geral do IS (1 verba aditada): n.º 30

✓ Art.º 242.º – Alteração em sede de IS

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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5. IS

Art.º 239.º – Alteração ao Código do IS

❖ Art.º 1.º – Incidência objetiva

✓ Aditamento da alínea i) ao n.º 3

“Para efeitos da verba 1.2 da Tabela Geral, são consideradas transmissões 

gratuitas, designadamente, as que tenham por objeto: (…) 

i) Criptoativos, tal como definidos nos n.os 17 e 18 do artigo 10.º do Código 

do IRS.”

✓ Passam assim a ser tributadas as transmissões gratuitas de criptoativos, à

taxa de 10% sobre o respetivo valor (conforme definido no art.º 14.º-A

agora aditado).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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5. IS

Art.º 239.º – Alteração ao Código do IS

❖ Art.º 2.º – Incidência subjetiva

✓ Aditamento da alínea u) ao n.º 1

“1 – São sujeitos passivos do imposto: (…) u) Os prestadores de serviços de

criptoativos, nas operações previstas na verba n.º 30 da Tabela Geral, salvo se

estes não forem domiciliados em território nacional, caso em que os sujeitos

passivos do imposto são:

I) Os prestadores de serviços de criptoativos domiciliados em território

nacional que tenham intermediado as operações;

ii) Os representantes que, para o efeito, são obrigatoriamente nomeados em

Portugal, caso as operações não tenham sido intermediadas pelas entidades

referidas na subalínea anterior.”

❖ Comissões e contraprestações cobradas por ou com intermediação de… (4%)

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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5. IS

Art.º 239.º – Alteração ao Código do IS

❖ Art.º 3.º – Encargo do imposto

✓ Aditamento alínea w) ao n.º 3

“Para efeitos do n.º 1, considera-se titular do interesse económico: (…)

w) Nas operações realizadas por ou com intermediação de prestador de

serviços de criptoativos, o cliente destes;”

❖ Verba 30 (aditada).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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5. IS

Art.º 239.º – Alteração ao Código do IS

❖ Art.º 4.º – Territorialidade

✓ Alteração da alínea e) do n.º 4 e aditamento do n.º 9

✓ Alteração da alínea e) do n.º 4 – redação anterior:

“4 – Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se bens situados

em território nacional: (…) e) Os valores monetários depositados em instituições

com sede, direção efetiva ou estabelecimento estável em território nacional, ou,

não se tratando de valores monetários depositados, o autor da transmissão

tenha domicílio, sede, direção efetiva ou estabelecimento estável neste

território;”

✓ Aplicável a transmissões mortis causa (sucessões) e inter vivos (doações).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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5. IS

Art.º 239.º – Alteração ao Código do IS

❖ Art.º 4.º – Territorialidade

✓ Alteração da alínea e) do n.º 4 – nova redação:

“4 – Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se bens situados

em território nacional: (…) e) Os valores monetários e os criptoativos

depositados em instituições com sede, direção efetiva ou estabelecimento

estável em território nacional, ou, não se tratando de valores monetários ou

criptoativos depositados:

i) Nas sucessões por morte, quando o autor da transmissão tenha

domicílio em território nacional;

ii) Nas restantes transmissões gratuitas, quando o beneficiário tenha

domicílio em território nacional.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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5. IS

Art.º 239.º – Alteração ao Código do IS

❖ Art.º 4.º – Territorialidade

✓ Aditamento do n.º 9:

“9 – Nas operações previstas na verba n.º 30 da Tabela Geral, o imposto é

devido sempre que o prestador de serviços de criptoativos, ou o cliente

desses serviços, sejam domiciliados em território nacional, considerando-se

domicílio a residência, sede, direção efetiva, filial, sucursal ou

estabelecimento estável.

❖ Comissões e contraprestações cobradas por ou com intermediação de… (4%)

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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5. IS

Art.º 239.º – Alteração ao Código do IS

❖ Art.º 5.º – Nascimento da obrigação tributária

✓ Aditamento da alínea x) ao n.º 1

“1 – A obrigação tributária considera-se constituída: (..) x) Nas operações

previstas na verba n.º 30 da Tabela Geral, no momento da cobrança das

comissões e outras contraprestações.”

❖ Comissões e contraprestações cobradas por ou com intermediação de

prestadores de serviços de criptoativos (4%)

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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5. IS

Art.º 239.º – Alteração ao Código do IS

❖ Art.º 42.º – Responsabilidade tributária

✓ Alteração do n.º 3:

“Tratando-se das operações referidas nas alíneas i), j), l) e u) do n.º 1 do

artigo 2.º, a entidade a quem os serviços são prestados é sempre

responsável solidariamente com as entidades emitentes das apólices e com

as instituições de crédito, sociedades financeiras e demais entidades nelas

referidas.”

✓ Inclusão da nova alínea u) [art. 2.º, n.º 1: “São sujeitos passivos do

imposto: (…) u) Os prestadores de serviços de criptoativos, nas

operações previstas na verba n.º 30 da Tabela Geral, salvo se (…)”]

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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5. IS

Art.º 239.º – Alteração ao Código do IS

❖ Art.º 63.º-A – Levantamento de valores

✓ Alteração do n.º 1 do art.º 63.º-A

“Nenhuma pessoa singular ou coletiva pode autorizar o levantamento de

quaisquer depósitos de valores monetários, participações sociais, valores

mobiliários, títulos, certificados de dívida pública e criptoativos que lhe

tenham sido confiados, que hajam constituído objeto de uma transmissão

gratuita, por ela de qualquer forma conhecida, sem que se mostre pago o

imposto do selo relativo a esses bens, ou, verificando-se qualquer isenção,

sem que se mostre cumprida a respetiva obrigação declarativa a que se

refere o n.º 2 do artigo 26.º.”

✓ Aditada a parte sublinhada.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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5. IS

Art.º 240.º – Aditamento ao Código do IS

❖ Art.º 14.º-A – Valor tributável dos criptoativos

“1 – O valor tributável dos criptoativos determina-se de acordo com as seguintes

regras e pela ordem indicada:

a) Por aplicação de regras específicas previstas no presente Código;

b) Pelo valor da cotação oficial, quando exista;

c) Pelo valor declarado pelo cabeça-de-casal ou pelo beneficiário, devendo, tanto

quanto possível, aproximar-se do valor de mercado.

2 – Para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, quando a AT

considere fundamentadamente que pode haver uma divergência entre o valor

declarado e o valor de mercado, tem a faculdade de proceder à determinação do

valor tributável com base no valor de mercado.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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5. IS

Art.º 241.º – Aditamento à Tabela Geral do IS

❖ N.º 30

“30 – Criptoativos – Comissões e contraprestações cobradas por ou com

intermediação de prestadores de serviços de criptoativos – sobre o valor

cobrado: 4%”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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5. IS
Art.º 242.º – Alteração em sede de IS

“1 – Estão isentas de IS, relativamente aos mútuos constituídos no âmbito do regime

legal do crédito à habitação e até ao montante do capital em dívida, as seguintes

operações:

a) Alteração do prazo da qual resulte imposto a pagar, em função do diferencial de

taxa aplicável;

b) Prorrogação do prazo;

c) A celebração de um novo contrato de crédito, no âmbito do regime legal do crédito

à habitação, para refinanciamento da dívida.

2 – A isenção prevista no número anterior abrange as garantias prestadas que sejam

destinadas às operações previstas na alínea c) do número anterior e na alínea j) do n.º

1 do artigo 7.º do CIS, quando, em qualquer dos casos, o IS constitua encargo dos

respetivos mutuários.

3 – As isenções previstas nos números anteriores aplicam-se aos factos tributários

ocorridos entre 1 de novembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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5. IS

Art.º 242.º – Alteração em sede de IS

✓ Motivação da norma: O acréscimo dos indexantes de referência que são

utilizados, em particular, para definir a componente variável da taxa de juro

aplicável em contratos de crédito para aquisição ou construção de habitação

própria e permanente tem conduzido, em função da taxa de esforço dos

mutuários, a propostas de medidas como a extensão da maturidade do contrato

ou refinanciamento da dívida, visando mitigar aqueles efeitos.

✓ Âmbito da norma: Isenção de IS para as operações de reestruturação do

crédito em regime legal de crédito habitação, em concreto para as alterações de

prazo quando haja lugar a imposto em falta, prorrogações de prazo e

refinanciamento da dívida, bem como para as garantias associadas,

considerando que as operações de mudança de instituição de crédito já estão

atualmente isentas nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 7.º do CIS.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

✓ Art.º 247.º – Alteração ao Código do IMT (4 artigos alterados): 7.º, 12.º,

17.º e 20.º

✓ Art.º 248.º – Alteração ao Código do IMI (2 artigos alterados): 112.º e

112.º-B

✓ Alterações inexistentes na PLOE/2023, exceto parte das alterações aos

art.os 12.º (VT, criptoativos) e 17.º (taxas) do Código do IMT, ou seja, as

menos relevantes.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 247.º – Alteração ao Código do IMT 

❖ Art.º 7.º – Isenção pela aquisição de prédios para revenda

✓ Alteração do n.º 3

✓ Contextualização:

✓ N.º 1: Prevê uma isenção de IMT aplicável às “aquisições de prédios para revenda

(…) desde que se verifique ter sido apresentada antes da aquisição a declaração

prevista no art.º 112.º do Código do IRS e na alínea a) do n.º 1 do art.º 109.º do

Código do IRC, consoante o caso, relativa ao exercício da atividade de comprador

de prédios para revenda”.

✓ Declaração de início/alterações de atividade (CAE 68100: Compra e venda de bens

imobiliários).

✓ Remissão incorreta para o Código do IRC (atual alínea a), n.º 1, art.º 117.º).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 247.º – Alteração ao Código do IMT 

❖ Art.º 7.º – Isenção pela aquisição de prédios para revenda

✓ Contextualização:

✓ N.º 2: “A isenção prevista no n.º anterior não prejudica a liquidação e

pagamento do imposto, nos termos gerais, salvo se se reconhecer que o

adquirente exerce normal e habitualmente a atividade de comprador de

prédios para revenda.”

✓ Isenção com pagamento (e posterior reembolso, nos termos do n.º 4), salvo se…

✓ Quando é que se considera que a atividade em causa é exercida normal e

habitualmente? Resposta está no n.º 3, alterado pela LOE/2023…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 247.º – Alteração ao Código do IMT 

❖ Art.º 7.º – Isenção pela aquisição de prédios para revenda

✓ Contextualização:

✓ N.º 4: “Quando o prédio tenha sido revendido sem ser novamente para

revenda, no prazo de 3 anos, e haja sido pago imposto, este será anulado

pelo chefe de finanças, a requerimento do interessado, acompanhado de

documento comprovativo da transação.”

✓ Art.º 11.º (Caducidade das isenções), n.º 5: “A aquisição a que se refere o

art.º 7.º deixará de beneficiar de isenção logo que se verifique que aos

prédios foi dado destino diferente ou que os mesmos não foram revendidos

no prazo de 3 anos ou o foram novamente para revenda.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023



175

6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 247.º – Alteração ao Código do IMT 

❖ Art.º 7.º – Isenção pela aquisição de prédios para revenda

Quando é que se considera que a atividade em causa é exercida normal e

habitualmente? Resposta está no n.º 3 (redação dada pela LOE/2023):

“Para efeitos do disposto na parte final do número anterior, considera-se que o

sujeito passivo exerce normal e habitualmente a atividade quando comprove o seu

exercício nos dois anos anteriores mediante certidão passada pelo serviço de

finanças competente, quando daquela certidão constar que, em cada um dos dois

anos anteriores, foram revendidos prédios antes adquiridos para esse fim.

✓ Antes: “no ano anterior”

✓ Antes: “foi adquirido para revenda ou revendido algum prédio”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 247.º – Alteração ao Código do IMT 

❖ Art.º 7.º – Isenção pela aquisição de prédios para revenda

✓ Anteriormente bastava uma aquisição no ano anterior…

✓ Eram constituídas sociedades que adquiriram garagens ou terrenos rústicos de

baixo valor de modo a possibilitar a isenção no ano seguinte…

✓ Agora exige-se a revenda em cada um dos dois anos anteriores…

❖ Sociedade constituída em 2022 que adquiriu um imóvel? Apenas beneficia de

isenção em 2025 e apenas se revender prédios em 2023 e em 2024. Se

revendeu em 2022, pode beneficiar da isenção em 2024, se revender em 2023.

❖ Sociedade constituída em 2023? Se revender em 2023, pode beneficiar da

isenção em 2025, mas apenas se revender em 2024…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 247.º – Alteração ao Código do IMT 

❖ Art.º 12.º – Valor tributável 

✓ Alteração da alínea b) do n.º 5 e aditamento do n.º 6

✓ Alteração da alínea b) do n.º 5:

“5 – Para efeitos dos números anteriores, considera-se, designadamente,

valor constante do acto ou do contrato, isolada ou cumulativamente:

a) A importância em dinheiro paga a título de preço pelo adquirente;

b) O valor dos móveis, incluindo criptoativos, dados em troca, a determinar

nos termos do Código do Imposto do Selo;

c) (…) h) (…).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023

Art.º 14.º-A - Valor tributável dos criptoativos

Permutas… (a seguir)
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 247.º – Alteração ao Código do IMT 

❖ Art.º 12.º – Valor tributável 

✓ Aditamento do n.º 6.

✓ Insere-se num novo quadro legal que visa combater os efeitos nocivos do

recurso abusivo às “permutas técnicas” de bens imóveis…

✓ Implicou outras alterações:

❖ Art.º 17.º, n.º 9 – Taxas

❖ Art.º 20.º, n.º 1, alínea a) – Conteúdo da declaração

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 247.º – Alteração ao Código do IMT 

❖ Art.º 12.º – Valor tributável 

✓ Aditamento do n.º 6:

“O disposto na regra 4.ª do n.º 4 fica sem efeito relativamente aos bens

imóveis que sejam transmitidos no prazo de um ano a contar da data da

permuta, caso em que o primitivo permutante que transmitiu o imóvel deve

apresentar declaração de modelo oficial, no serviço de finanças competente,

no prazo de 30 dias a contar da data da transmissão.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023

4.ª Nas permutas de bens imóveis, toma-se para base da

liquidação a diferença declarada de valores, quando superior à

diferença entre os Valores Patrimoniais Tributários (VPT).
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 247.º – Alteração ao Código do IMT 

✓ Nota justificativa (proposta do BE):

• A permuta de bens imóveis afigura-se como um instrumento capaz de

promover poupanças fiscais consideráveis, na medida em que o IMT e o IS

incidem apenas sobre a diferença declarada de valores (quando superior à

diferença entre os VPT).

• Esta disposição fiscal afigura-se proporcionada e encontra-se consolidada

no ordenamento jurídico português, mas tem sido desvirtuada por via do

recurso às operações comummente descritas como “permutas técnicas”.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 247.º – Alteração ao Código do IMT 

✓ Nota justificativa:

• Em termos latos, as “permutas técnicas” recorrem a um pivot (i.e. um terceiro

chamado à operação inicial de troca de imóveis entre dois proprietários ou uma das

partes dos dois negócios de compra-venda pretendidos pelas partes), que, através

de um acordo, participa numa operação artificial de permuta de imóveis, com o único

objetivo de limitar o valor tributável da operação em sede de IMT e IS (este último,

por via das remissões aplicáveis ao Código do IMT).

• Por outro lado, face à progressividade das taxas de IMT na habitação, a limitação

artificiosa do valor tributável provocada pelas “permutas técnicas” implica igualmente

uma manipulação (para menos) das taxas de imposto, previstas no artigo 17.º do

CIMT, a aplicar a estas operações, que em algumas situações pode ser mesmo 0%.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 247.º – Alteração ao Código do IMT 

❖ Art.º 17.º – Taxas

✓ Aditamento do n.º 9

“Para efeitos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1, nas permutas de imóveis é

aplicável, com as devidas adaptações, o disposto na alínea b) do n.º 6.”

✓ N.º 6: “Para efeitos das alíneas a) e b) do n.º 1, na transmissão de partes de

prédio, de figuras parcelares do direito de propriedade e da propriedade

separada dessas figuras parcelares elencadas no art.º 13.º, aplicam-se as

seguintes regras: a) (…); b) (…).

❖ Conclusão: Nas permutas passa a aplicar-se à diferença de valores (VT) a

taxa correspondente ao valor global do prédio.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023

Imóveis habitacionais – Taxas progressivas…
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 247.º – Alteração ao Código do IMT 

❖ Art.º 20.º – Conteúdo da declaração

✓ Alteração da alínea a) do n.º 1

“1 - Para efeitos da liquidação, deve o interessado fornecer os seguintes

elementos: a) A identificação dos imóveis ou a indicação de estarem

omissos nas matrizes, bem como o valor de cada prédio, da parte indivisa ou

do direito a que o ato ou contrato respeitar, devendo também mencionar-se

o valor global dos bens ou direitos transmitidos.”

✓ Anteriormente, em substituição da parte sublinhada, constava apenas:

“constante do ato ou do contrato”.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 247.º – Alteração ao Código do IMT 

❖ Permutas

✓ Para uma total compreensão, sabendo-se já que o IMT é devido pela

diferença de valores (diferença de valores declarados se superior à

diferença dos VPT), cumpre acrescentar que o imposto é devido por

aquele que recebe os bens de maior valor.

✓ Art.º 4.º, alínea c) (inalterado): “Nos contratos de troca ou permuta de bens

imóveis, qualquer que seja o título por que se opere, o imposto é devido pelo

permutante que receber os bens de maior valor, entendendo-se como de troca

ou permuta o contrato em que as prestações de ambos os permutantes

compreendem bens imóveis, ainda que futuros;;

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 247.º – Alteração ao Código do IMT 

❖ Permutas – Exemplo 1

- A, proprietário do imóvel 1, pretende vender este imóvel a B (por 300.000) e

pretende adquirir de seguida o imóvel 2 (por 320.000), propriedade de C.

A e C permutaram os prédios 1 e 2 e, seguidamente (antes de decorrido 1 ano),

C vende o prédio 1 a B.

Antes: A pagava IMT sobre 20.000 (taxa de 0% se destinado a HPP ou de 1% se

habitacional) e B pagava IMT normalmente (sobre 300.000).

✓ Na ausência da permuta, A e B pagavam IMT pelo valor total dos prédios 2 e 1

respetivamente (A pagava sobre 320.000, em vez de sobre 20.000)

Agora: C terá que pagar IMT sobre o valor do prédio 1 (sobre 300.000), sendo que B

paga IMT sobre o mesmo valor. // Se A revender antes de decorrido 1 ano, paga IMT

sobre 300.000 (320.000 - 20.000).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 247.º – Alteração ao Código do IMT 

❖ Permutas – Exemplo 2

- A, proprietário do imóvel 1 (com o valor de 390.000) permuta este imóvel pelo

imóvel 2 (com o valor de 430.000), propriedade de B.

A vende o imóvel 2 a C, seis meses após a permuta, pelo valor de 500.000.

Antes: A pagava IMT sobre 40.000 (430.000 - 390.000) e C sobre 500.000.

Agora: A terá que pagar IMT adicional sobre 390.000 (430.000 - 40.000), sendo que C

paga IMT sobre 500.000.

Se B vender o imóvel 1 antes de decorrido 1 ano, terá que pagar IMT sobre 390.000.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 247.º – Alteração ao Código do IMT 

❖ Art.º 17.º – Taxas

✓ Alteração das alíneas a) e b) do n.º 1 e do n.º 3

✓ Aumento de 4% dos limites dos escalões das taxas aplicáveis a imóveis

habitacionais, sem alteração das respetivas taxas (marginal e média);

✓ Alteração da norma (explica como aplicar as taxas do n.º 1…), no sentido

de eliminar a referência ao montante que consta como limite do 1.º

escalão (era de 93.331€ e passou para 97.064€), passando a remeter-se

para o respetivo limite, sem referência ao valor.

❖ Evita-se que alterações futuras ao valor do 1.º escalão (atualizações)

impliquem a alteração desta norma (n.º 3).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 248.º – Alteração ao Código do IMI 

❖ Art.º 112.º – Taxas

✓ Alteração da alínea a) do n.º 3 e do n.º 8 e aditamento dos n.os 19 e 20

✓ Alteração da alínea a) do n.º 3:

“3 – Salvo quanto aos prédios abrangidos pela alínea b) do n.º 2 do artigo 11.º

as taxas previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 são elevadas, anualmente, ao

triplo nos casos:

a) De prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano, ou

prédios em ruínas, como tal definidos em diploma próprio, cujo estado de

conservação não tenha sido motivado por desastre natural ou calamidade;”

✓ Aditada a parte sublinhada.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023

Património imobiliário público sem utilização.

Revogada Prédios urbanos – de 0,3% a 0,45%
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 248.º – Alteração ao Código do IMI 

❖ Art.º 112.º – Taxas

✓ Alteração do n.º 8:

“Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem

majorar até 30% a taxa aplicável a prédios urbanos degradados,

considerando-se como tais os que, face ao seu estado de conservação, não

cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de

pessoas e bens, exceto quando tal seja motivado por desastre natural ou

calamidade.”

✓ Aditada a parte sublinhada.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 248.º – Alteração ao Código do IMI 

❖ Art.º 112.º – Taxas

✓ Aditamento do n.º 19:

“Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir uma

majoração da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos

prédios ou partes de prédio localizados em zonas de pressão urbanística, como tal

definidas em diploma próprio, nos seguintes termos:

a) até 100% nos casos em que estejam afetos a alojamento local;

b) até 25% nos casos em que, tendo por destino a habitação, não se encontrem

arrendados para habitação ou afetos a habitação própria e permanente do

sujeito passivo.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 248.º – Alteração ao Código do IMI 

❖ Art.º 112.º – Taxas

✓ Aditamento do n.º 20:

“A majoração prevista no número anterior é elevada a 50% sempre que o

sujeito passivo do imposto seja uma pessoa coletiva ou outra entidade

fiscalmente equiparada.”

✓ “a 50%” ???

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 248.º – Alteração ao Código do IMI 

❖ Art.º 112.º-B – Prédios devolutos localizados zonas pressão urbanística

✓ Alteração do n.º 1 e aditamento do n.º 3

✓ Alteração do n.º 1:

✓ O agravamento da taxa (em substituição do agravamento previsto no n.º 3 do

art.º 112.º), passa a aplicar-se aos prédios urbanos ou frações autónomas, que

se encontrem devolutos há mais de um ano (eram dois anos).

✓ Forte agravamento: alíneas a) e b) (a seguir…)

✓ Aplica-se também a prédios em ruínas, bem como a terrenos para construção

cuja qualificação em plano municipal de ordenamento do território atribua

aptidão para o uso habitacional.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 248.º – Alteração ao Código do IMI 

❖ Art.º 112.º-B – Prédios devolutos localizados zonas pressão urbanística

✓ Recorde-se o agravamento em causa (n.º 1):

a) A taxa prevista na alínea c), n.º 1, art.º 112.º (prédios urbanos - de 0,3% a

0,45%) é elevada ao sêxtuplo, agravada, em cada ano subsequente, em

mais 10 %;

b) O agravamento referido tem como limite máximo o valor de 12 vezes a taxa

prevista na alínea c), n.º 1, art.º 112.º.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023



194

6. IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO

Art.º 248.º – Alteração ao Código do IMI 

❖ Art.º 112.º-B – Prédios devolutos localizados zonas pressão urbanística

✓ Aditamento do n.º 3:

“O limite previsto na alínea b) do n.º 1 [12 x taxa] pode, mediante deliberação da

assembleia municipal, ser aumentado em:

a) 25% [15 x taxa] sempre que o prédio urbano ou fração autónoma se destine a

habitação e, no ano a que respeita o imposto, não se encontre arrendado para

habitação ou afeto a habitação própria e permanente do sujeito passivo;

b) 50% [18 x taxa] sempre que o sujeito passivo do imposto seja uma pessoa

coletiva ou outra entidade fiscalmente equiparada.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

✓ Art.º 250.º – Alteração ao EBF (3 artigos alterados): 41.º-B, 44.º e 71.º

✓ Art.º 251.º – Aditamento ao EBF (2 artigos aditados): 19.º-B e 43.º-D

✓ Art.º 252.º – Regime transitório no âmbito do EBF

✓ Art.º 253.º – Alteração ao CFI (1 artigo alterado): 23.º

✓ Art.º 281.º – Norma revogatória: 41.º-A e (n.º 4) 41.º-B do EBF e 27.º a

34.º do CFI (RFAI)

✓ Alterações em sede de BF às empresas: comentadas de modo mais

desenvolvido na nossa Newsletter #46 novembro de 2022…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 250.º – Alteração ao EBF 

❖ Art.º 41.º-B – Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do Interior e RA

✓ Alteração do n.º 1

✓ Revogação do n.º 4

✓ N.os 2, 3 e 5 inalterados e não renumerados

✓ Aditamento dos n.os 6, 7 e 8

✓ N.os 6 e 7, inalterados, passaram a n.os 9 e 10.

✓ Alteração dos n.os 8, 9 e 10, que passaram a n.os 11, 12 e 13

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 250.º – Alteração ao EBF 

❖ Art.º 41.º-B – Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do interior e RA

✓ Os benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do interior, passam, na

perspetiva das empresas, por um aumento do 1.º escalão de taxa do IRC,

propondo-se, ainda, um alargamento do âmbito de aplicação subjetivo deste

benefício (alterações idênticas às processadas ao Código do IRC).

✓ Por outro lado, face às alterações propostas, é ainda incluída uma majoração

de gastos associados à criação líquida de postos de trabalho.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 250.º – Alteração ao EBF 

❖ Art.º 41.º-B – Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do Interior e RA

✓ Alteração do n.º 1

✓ Taxa reduzida de IRC (12,5%) passa a abarcar as empresas de pequena-

média capitalização (Small Mid Cap), para além das micro e PME;

✓ Taxa reduzida de IRC (12,5%) passa a aplicar-se até ao limiar da MC de

50.000€

✓ Traduz uma poupança máxima, em relação ao montante que deriva da aplicação

da taxa “reduzida” de 17% aplicável no regime geral, no valor de 2.250€ [(17% -

12,5%) x 50.000€].

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 250.º – Alteração ao EBF 

❖ Art.º 41.º-B – Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do Interior e RA

✓ Aditamento do n.º 6

“Para determinação do lucro tributável das empresas a que se refere o n.º 1, os

encargos correspondentes à criação líquida de postos de trabalho são

considerados em 120 % do respetivo montante, contabilizado como custo do

exercício.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 250.º – Alteração ao EBF 

❖ Art.º 41.º-B – Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do Interior e RA

✓ Aditamento do n.º 7

“Para efeitos do número anterior considera-se:

a) «Criação líquida de postos de trabalho», o aumento líquido do número de

trabalhadores diretamente empregados na empresa, calculado pela diferença

entre a média mensal do exercício em causa e a média mensal do exercício

anterior;

b) «Encargos»: os montantes suportados pela entidade empregadora com o

trabalhador, a título da remuneração fixa e das contribuições para a segurança

social a cargo da mesma entidade.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 250.º – Alteração ao EBF 

❖ Art.º 41.º-B – Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do Interior e RA

✓ Aditamento do n.º 8

“Para efeitos do disposto nos n.os 6 e 7 apenas são considerados os postos de trabalho

referentes a trabalhadores a tempo indeterminado que aufiram rendimentos de trabalho

dependente que residam, para efeitos fiscais, em territórios do interior, sendo excluídos do

cômputo do número de postos de trabalho:

a) Os trabalhadores cedidos por empresas de trabalho temporário, no que respeita às respetivas

entidades utilizadoras;

b) Os trabalhadores em regime de cedência ocasional, no que respeita à entidade cessionária;

c) Os trabalhadores em regime de pluralidade de empregadores, quando o empregador que

representa os demais no âmbito da relação de trabalho não preencha as condições previstas

nos n.os 1 e 2.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 250.º – Alteração ao EBF 

❖ Art.º 41.º-B – Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do Interior e RA

✓ Revogação do n.º 4

“Aos sujeitos passivos abrangidos pelo n.º 1 é aplicável uma majoração de 20%

à dedução máxima prevista no n.º 1 do artigo 29.º do Código Fiscal do

Investimento quando estejam em causa investimentos elegíveis realizados em

territórios do Interior.”

✓ Revogação da DLRR implicou esta revogação

✓ Dedução à coleta de 12% [10% + (20% x 10%)] em vez de 10% (dos lucros

retidos e reinvestidos).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 250.º – Alteração ao EBF 

❖ Art.º 41.º-B – Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do Interior e RA

✓ Alteração dos n.os 8, 9 e 10, que passaram a n.os 11, 12 e 13

✓ As alterações prendem-se apenas com as remissões que eram feitas para os

restantes n.os deste artigo, fruto do aditamento do n.os 6, 7 e 8 (aproveitando-se

para corrigir as remissões que estavam erradas na anterior redação…)

✓ Benefício fiscal, em sede de IRS, aplicável aos estudantes que frequentem

estabelecimentos de ensino situados em território do interior e a pessoas que

transfiram para aí a sua residência…

✓ Majoração das deduções à coleta relacionadas despesas de educação e

rendas de imóveis, respetivamente.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 250.º – Alteração ao EBF 

❖ Art.º 41.º-B – Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do Interior e RA

✓ Nos termos do atual n.º 9 (anterior n.º 6, inalterado) os benefícios fiscais

concedidos às empresas (redução de taxa e criação líquida de postos de

trabalho) estão sujeitos “às regras europeias aplicáveis em matéria de

auxílios de minimis, não podendo o montante do benefício exceder o limiar de

minimis” (200.000€, em 3 anos), pressupondo o consequente preenchimento

do quadro 9, Anexo D, DR22, que deverá ser adaptado para o efeito.

✓ A norma (n.º 9/6) refere “benefício fiscal previsto nos números anteriores”,

admitindo-se, tal como supra referido, que se trata de um erro e que o limite

(regra de minimis) se aplica aos dois benefícios (incluindo o novo).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 250.º – Alteração ao EBF 

❖ Art.º 44.º – Isenções

✓ Alteração da al. d) do n.º 2 e dos n.ºs 5, 6 e 10 e aditamento do n.º 13

✓ Alteração inexistente na PLOE/2023.

✓ Os prédios classificados como monumentos nacionais e os prédios

individualmente classificados como de interesse público ou de interesse

municipal, nos termos da legislação aplicável, estão atualmente isentos de

IMI, conforme previsto na alínea n), n.º 1, art.º 44.º, EBF.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 250.º – Alteração ao EBF 

❖ Art.º 44.º – Isenções

✓ Nota justificativa:

“Ora, sendo o IMI receita própria dos municípios, propõe-se que devam ser

precisamente os municípios a fazer esta avaliação, quando a classificação é uma

competência dos municípios ou quando os prédios individualmente considerados

integram conjuntos ou sítios classificados como monumentos nacionais, em função

daquela que é a realidade do território, passando a exigir-se a existência de um

procedimento municipal de reconhecimento do direito à isenção, cujo resultado de

deferimento deverá ser comunicado à AT para efeitos matriciais e de liquidação deste

imposto.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 250.º – Alteração ao EBF 

❖ Art.º 71.º – Incentivos à reabilitação urbana e ao arrendamento 

habitacional a custos acessíveis

✓ Alteração dos n.os 27 e 28

✓ Alteração inexistente na PLOE/2023.

• A LOE 2020, aprovou no seu art.º 355.º, uma isenção de IRS e IRC para

programas de iniciativa municipal que tenham por objeto contratos de

arrendamento e subarrendamento habitacional (Ex: Programa Renda

Segura adotado pela Câmara Municipal de Lisboa durante a pandemia se

aplicava ao subarrendamento para habitação, sendo obrigatório o contrato de

arrendamento por 5 anos).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 250.º – Alteração ao EBF 

❖ Art.º 71.º – Incentivos à reabilitação urbana e ao arrendamento 

habitacional a custos acessíveis

“27 – Ficam isentos de tributação em IRS e em IRC, pelo período de

duração dos respetivos contratos, os rendimentos prediais obtidos no âmbito

dos programas municipais de oferta para arrendamento habitacional a

custos acessíveis e para alojamento estudantil, sendo, para efeitos de IRS,

os rendimentos isentos obrigatoriamente englobados para efeitos de

determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos, quando o sujeito

passivo opte pelo englobamento dos rendimentos prediais.”

✓ Aditada a parte sublinhada.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 250.º – Alteração ao EBF 

❖ Art.º 71.º – Incentivos à reabilitação urbana e ao arrendamento 

habitacional a custos acessíveis

✓ Alteração do n.º 28 passou pela passagem do que constava no corpo do

art.º para a alínea a) (sem alterações) e pelo aditamento da alínea b), em

função da alteração efetuada ao n.º anterior, anteriormente mencionada.

✓ Na alínea a) (“inalterada”) consta o que se entente “Programas municipais

de oferta para arrendamento habitacional a custos acessíveis”.

✓ Na alínea b) (aditada) passou a constar o que se entende por “Programas

municipais de oferta para alojamento estudantil” (a seguir…).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 250.º – Alteração ao EBF 

❖ Art.º 71.º – (…)

“b) «Programas municipais de oferta para alojamento estudantil», os programas de iniciativa

municipal que tenham por objeto contratos de arrendamento e subarrendamento dirigido a

estudantes deslocados e cujo limite geral de preço de renda por tipologia não exceda o

definido pela portaria a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º

68/2019, de 22 de maio.”

✓ Nota justificativa: “Atualmente o país atravessa uma situação dramática de alojamento

estudantil. 33% dos estudantes no ensino superior público são deslocados da sua

residência, num total de 108.406 estudantes. Porém, há apenas 15.073 camas em

residências no sistema de ensino superior público, abrangendo assim um máximo de

14% dos estudantes, e apenas 13 mil estudantes beneficiam do complemento de

alojamento, deixando assim 80 mil estudantes deslocados sem resposta de alojamento.”

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 19.º-B – Incentivo fiscal à valorização salarial

✓ Art.º 282.º, n.º 2, LOE 2023:

“O artigo 19.º-B do EBF, aditado pela presente lei, cessa a sua vigência em

31 de dezembro de 2026.”

✓ Vigora no quadriénio 2023 a 2026, salvo eventual prorrogação…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 19.º-B – Incentivo fiscal à valorização salarial

✓ N.º 1:

• Abrange sujeitos passivos de IRC e os sujeitos passivos de IRS (categoria

B) com contabilidade organizada;

• Consideração em 150% dos encargos, contabilizados como gasto do

exercício, correspondentes ao aumento determinado por instrumento de

regulamentação coletiva de trabalho dinâmica relativos a trabalhadores

com contrato de trabalho por tempo indeterminado;

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 19.º-B – Incentivo fiscal à valorização salarial

✓ N.º 2:

• Exclusão do regime dos sujeitos passivos relativamente aos quais se

verifique um aumento do leque salarial dos trabalhadores face ao

exercício anterior.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023

«Leque salarial», a diferença entre os montantes anuais da

maior e menor remuneração fixa dos trabalhadores, apurada no

último dia do período de tributação do exercício em causa (alínea

c), n.º 4).
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 19.º-B – Incentivo fiscal à valorização salarial

✓ N.º 3:

❖ Apenas são considerados os encargos:

• Relativos a trabalhadores cuja remuneração tenha aumentado em pelo

menos 5,1 % entre o último dia do período de tributação do exercício em

causa e o último dia do período de tributação do exercício anterior;

• Acima da remuneração mínima mensal garantida aplicável no último dia

do período de tributação do exercício em causa (que, para 2023, é de

760,00€).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 19.º-B – Incentivo fiscal à valorização salarial

✓ N.º 4:

• «Encargos», os montantes suportados pela entidade empregadora com o

trabalhador, a título da remuneração fixa e das contribuições para a

segurança social a cargo da mesma entidade;

• «Instrumento de regulamentação coletiva de trabalho dinâmica», a

outorga ou renovação de instrumento de regulação coletiva de trabalho

concluída há menos de três anos;

• «Leque salarial» (…)

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 19.º-B – Incentivo fiscal à valorização salarial

✓ N.º 5:

• O montante máximo dos encargos majoráveis, por trabalhador, é o

correspondente a 4 vezes a retribuição mínima mensal garantida.

• 4 x RMMG = 3.040,00€ por trabalhador em 2023, logo, majoração máxima

de 1.520,00€ por trabalhador.

• Tendo em conta a taxa normal do IRC e a taxa máxima de derrama

municipal, se aplicável, materializa-se numa poupança fiscal potencial

máxima de 342,00€ por trabalhador [1,520,00 x (21% + 1,5%)].

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023



217

7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 19.º-B – Incentivo fiscal à valorização salarial

✓ N.º 6:

❖ Ficam excluídos:

• Os trabalhadores que integrem o agregado familiar da entidade patronal;

• Os membros de órgãos sociais do sujeito passivo de IRC;

• Os trabalhadores que detenham direta ou indiretamente uma participação

não inferior a 50 % do capital social ou dos direitos de voto do sujeito

passivo de IRC.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 43.º-D – Regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas

✓ Notas prévias:

• Consiste numa iniciativa a nível da UE destinada a combater a distorção dívida-

capitais próprios que complementa a ação n.º 4 do Plano de Ação da UE para a

Criação de uma União dos Mercados de Capitais (UMC), com o objetivo de criar um

ambiente empresarial equitativo e estável, capaz de impulsionar um crescimento

sustentável e gerador de emprego na União.

• Proposta de Diretiva que visa combater a assimetria no tratamento fiscal do

financiamento das empresas através de capitais próprios ou através de capitais

alheios, ao nível da União, denominada por DEBRA (“Debt-equity bias reduction

allowance”).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 43.º-D – Regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas

❖ Sem prejuízo da data de produção de efeitos da Diretiva DEBRA se reportar a 01-01-

2024, no caso português, os efeitos da mesma já se repercutem na LOE/2023:

• Revogação, por via da alínea c), art.º 281.º, LOE/2023 do art.º 41.º-A (Remuneração

convencional do capital social);

• Revogação, por via da alínea d), art.º 281.º da LOE/2023 dos art.os 27.º a 34.º do

Código Fiscal do Investimento (Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos);

• Aditamento do art.º 43.º-D do EBF (Regime Fiscal de Incentivo à Capitalização das

Empresas), analisado de seguida.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 43.º-D – Regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas

✓ Âmbito subjetivo (n.os 1 e 7)

❖ ICE destina-se às sociedades comerciais ou civis sob forma comercial,

cooperativas, empresas públicas, e demais pessoas coletivas de direito

público ou privado (independentemente da sua certificação, à luz do

Decreto-Lei n.º 372/2007, de 06-11, por parte do IAPMEI) com sede ou

direção efetiva em território português, que, no exercício em causa,

exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial

ou agrícola…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023

que preencham, cumulativamente, as seguintes condições:
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 43.º-D – Regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas

✓ Âmbito subjetivo (n.os 1 e 7)

• Não sejam qualificados como instituições de crédito, sociedades

financeiras ou outras entidades a elas legalmente equiparadas;

• Disponham de contabilidade regularmente organizada, de acordo com a

normalização contabilística e outras disposições legais em vigor para o

respetivo setor de atividade;

• O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos; e

• Tenham a situação fiscal e contributiva regularizada.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 43.º-D – Regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas

✓ Cálculo benefício (n.os 1 e 2)

• Na determinação do lucro tributável pode ser deduzida uma importância

correspondente à aplicação da taxa de 4,5 % ao montante dos aumentos

líquidos dos capitais próprios elegíveis.

• Aquela taxa será 5% caso o sujeito passivo se qualifique como micro,

pequena, média ou de pequena-média capitalização (Small Mid Cap).

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 43.º-D – Regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas

✓ Conceito (n.º 3)

• Montante dos “aumentos líquidos dos capitais próprios elegíveis”:

corresponde à soma algébrica dos aumentos líquidos dos capitais

próprios elegíveis verificados em cada um dos nove períodos de

tributação anteriores, considerando-se que o montante dos aumentos

líquidos dos capitais próprios elegíveis corresponde a zero nas situações

em que o resultado dessa soma algébrica for negativo.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 43.º-D – Regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas

✓ N.º 9:

“Para efeitos do apuramento do montante dos aumentos líquidos dos capitais

próprios elegíveis verificados nos nove períodos de tributação anteriores, nos

termos do n.º 3, apenas se consideram os aumentos líquidos dos capitais próprios

elegíveis verificados nos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de

janeiro de 2023.”

✓ Art.º 252.º LOE/2023 – Regime transitório: Apenas se consideram os aumentos

líquidos dos capitais próprios que ocorram nos períodos de tributação que se

iniciem em, ou após, 1 de janeiro de 2023.

❖ Aplicação em 2023 ou apenas em 2024?

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 43.º-D – Regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas

✓ Elegibilidade [n.º 6, al. a)]

«Aumentos de capitais próprios elegíveis»:

i. As entradas realizadas em dinheiro no âmbito da constituição de sociedades

ou do aumento do capital social da sociedade beneficiária;

ii. As entradas em espécie realizadas no âmbito de aumento do capital social

que correspondam à conversão de créditos em capital;

iii. Os prémios de emissão de participações sociais;

iv. Os lucros contabilísticos do período de tributação quando sejam aplicados

em resultados transitados ou, diretamente, em reservas ou no aumento do

capital;

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 43.º-D – Regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas

✓ Elegibilidade [n.º 6, al. b)]

«Aumentos líquidos dos capitais próprios elegíveis»:

• Os aumentos dos capitais próprios elegíveis após a dedução das saídas,

em dinheiro ou em espécie, em favor dos titulares do capital, a título de

redução do mesmo ou de partilha do património, bem como as

distribuições de reservas ou resultados transitados.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 43.º-D – Regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas

✓ Norma antiabuso (n.º 8)

Não são considerados os aumentos de capitais próprios elegíveis que resultem de:

• a) Entradas realizadas em dinheiro, no âmbito da constituição de sociedades ou

do aumento do capital da sociedade beneficiária, que sejam financiadas por

aumentos de capitais próprios elegíveis na esfera de outra entidade;

• b) Entradas realizadas em dinheiro, no âmbito da constituição de sociedades ou

do aumento do capital da sociedade beneficiária por entidade com a qual o

sujeito passivo esteja em situação de relações especiais que sejam financiadas

através de mútuos concedidos pelo próprio sujeito passivo ou por outra entidade

com a qual essa entidade e o sujeito passivo estejam em situação de relações

especiais;

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 43.º-D – Regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas

✓ Norma antiabuso (n.º 8)

Não são considerados os aumentos de capitais próprios elegíveis que resultem de:

(…)

• c) Entradas realizadas em dinheiro, no âmbito da constituição de sociedades ou

do aumento do capital da sociedade beneficiária, por uma entidade que não seja

residente para efeitos fiscais noutro Estado membro da União Europeia ou do

Espaço Económico Europeu ou noutro Estado ou jurisdição com o qual esteja

em vigor convenção para evitar a dupla tributação internacional, acordo bilateral

ou multilateral que preveja a troca de informações para fins fiscais.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 43.º-D – Regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas

✓ Limitação ao benefício – gastos financiamento (n.os 4 e 5)

A dedução não pode exceder, em cada período de tributação, o maior dos

seguintes limites:

i. 2.000.000€; ou

ii. 30% do resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de

financiamento líquidos e impostos, nos termos do artigo 67.º do Código do IRC

(Limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento).

A parte da dedução que exceda o limite previsto no ponto ii. gera uma “folga” que

será dedutível na determinação do lucro tributável de um ou mais dos cinco

períodos de tributação posteriores, após a dedução relativa a esse mesmo período,

com os limites anteriormente elencados.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 251.º – Aditamento ao EBF 

❖ Art.º 43.º-D – Regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas

✓ Na sequência do aditamento da alínea i) ao n.º 2 do art.º 92.º do Código

do IRC, o regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas,

previsto no artigo 43.º-D do Estatuto dos Benefícios Fiscais, encontra-se

excluído daquela limitação, à semelhança do que já sucedia com a DLRR

e com a RCCS.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 252.º – Regime transitório no âmbito do EBF

✓ Para efeitos do disposto no artigo 43.º-D do EBF, apenas se consideram os

aumentos líquidos dos capitais próprios que ocorram nos períodos de

tributação que se iniciem em, ou após, 1 de janeiro de 2023. (?)

✓ Às entradas realizadas até à data da entrada em vigor da presente lei (01-

01-2023) continua a aplicar-se, relativamente às importâncias aplicadas

até essa mesma data, o disposto no artigo 41.º-A do EBF na redação

anterior à entrada em vigor da presente lei.

❖ Aumentos de capital com lucros gerados em 2022? Deliberação do

aumento e registo do aumento ocorrem em 2023…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Art.º 253.º – Alteração ao CFI 

❖ Art.º 23.º – Benefícios fiscais (RFAI)

✓ Alteração da subalínea i) da alínea 1) do n.º 1

✓ Alteração inexistente na PLOE/2023.

✓ A dedução à coleta do IRC passa de 25% para 30%, das aplicações

relevantes, relativamente ao investimento realizado até ao montante de

15.000.000€

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Alínea c) do art.º 281.º – Norma revogatória

❖ Art.º 41.º-A do EBF – Remuneração convencional do capital social

✓ Revogação do artigo.

• A LOE/2023 procede à revogação, por via da alínea c) do art.º 281.º, do art.º

41.º-A do EBF que previa o benefício fiscal relacionado com a remuneração

convencional do capital social, concentrando os benefícios fiscais à

capitalização das empresas, adaptado às exigências comunitárias, no art.º

43.º-D do EBF.

• Note-se que, nos termos do n.º 2, art.º 3.º, EBF, são mantidos os benefícios

fiscais cujo direito tenha sido adquirido durante a vigência das normas que os

consagram, sem prejuízo de disposição legal em contrário.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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7. BENEFÍCIOS FISCAIS

Alínea d) do art.º 281.º – Norma revogatória

❖ Art.os 27.º a 34.º do CFI – DLRR

✓ Revogação do benefício fiscal.

• É revogada a DLRR, face à introdução do ICE (que prevê como aumentos

de capitais próprios elegíveis os lucros contabilísticos do período de

tributação quando sejam aplicados em resultados transitados ou,

diretamente, em reservas).

• Sendo certo que a DLRR visava a capitalização das empresas, era,

essencialmente, contrariamente ao ICE, um benefício fiscal ao

investimento.

❖ DLRR em 2022? Constituição da reserva ocorre em 2023…

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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8. JUSTIÇA TRIBUTÁRIA

✓ Art.º 254.º – Alteração à LGT (1 artigo alterado): 63.º

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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8. JUSTIÇA TRIBUTÁRIA

Art.º 254.º – Alteração à LGT

❖ Art.º 63.º – Inspeção

✓ Aditamento da alínea g) ao n.º 1.

✓ Alteração inexistente na PLOE/2023.

“1 – Os órgãos competentes podem, nos termos da lei, desenvolver todas as

diligências necessárias ao apuramento da situação tributária dos contribuintes,

nomeadamente: (…)

g) Aceder aos dados constantes do Registo Central do Beneficiário Efetivo.”

✓ A AT (especialmente os SIT) passa a poder aceder, sem restrições, ao

RCBE, sendo que até aqui só podia aceder ao RCBE em três situações: (…)

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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8. JUSTIÇA TRIBUTÁRIA

Art.º 254.º – Alteração à LGT

✓ (…) em três situações (acesso limitado):

- No âmbito das ações de prevenção e combate ao branqueamento de capitais

e ao financiamento do terrorismo;

- Para controlar o cumprimento das obrigações de due diligence que

impendem sobre as instituições financeiras para efeitos da troca automática

sobre contas financeiras; e

- Para assegurar a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade,

designadamente para efeitos de resposta aos pedidos de informação

recebidos nos termos dos instrumentos de direito europeu e internacional a

que Portugal se encontra vinculado.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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9. OUTRAS ALTERAÇÕES

✓ Art.º 257.º: Mantém-se em vigor a contribuição sobre o setor bancário.

✓ Art.º 258.º: Mantém-se em vigor o adicional de solidariedade sobre o setor

bancário.

✓ Art.º 259.º: Mantém-se em vigor a contribuição extraordinária sobre a indústria

farmacêutica.

✓ Art.º 260.º: Mantém-se em vigor a contribuição extraordinária sobre os

fornecedores do SNS de dispositivos médicos.

✓ Art.º 261.º: Mantém-se em vigor a contribuição extraordinária sobre o setor

energético.

✓ Artigo 275.º: Alteração ao Estatuto da OCC (art.os 12.º-A e 12.º-B)

✓ Decreto-Lei n.º 85/2022, de 21 de dezembro (a seguir, parte…)

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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9. OUTRAS ALTERAÇÕES

Decreto-Lei n.º 85/2022

✓ Introduz medidas de flexibilização de diversas obrigações declarativas, de

pagamento e de faturação;

✓ Simplifica as obrigações fiscais decorrentes da venda à rede do

excedente da eletricidade produzida para autoconsumo (autofacturação e

autoliquidação)

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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9. OUTRAS ALTERAÇÕES

Decreto-Lei n.º 85/2022

✓ Alteração ao Regime de pagamento em prestações de tributos nas fases

pré-executiva e executiva

• É aditado o Art.º 16.º-C ao Decreto-Lei n.º 125/2021 (Regime complementar de diferimento

de obrigações fiscais);

• Esta norma passa a prever, de forma estável, a possibilidade de flexibilizar do pagamento

do IVA em 3 prestações mensais, de valor superior a 25,00€, sem juros ou penalidades;

• Relativamente às obrigações a cumprir no segundo semestre, o número de prestações não

pode exceder o número de meses restantes até ao final do ano em causa (…):

• Esta flexibilização é aplicável aos sujeitos passivos do IVA no regime normal,

independentemente da periodicidade de entrega, mensal ou trimestral, da declaração

periódica do IVA;

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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9. OUTRAS ALTERAÇÕES

Decreto-Lei n.º 85/2022

✓ Alteração ao Regime de pagamento em prestações de tributos nas fases

pré-executiva e executiva

• A primeira prestação vence-se na data de cumprimento da obrigação de

pagamento e as seguintes na mesma data dos meses subsequentes;

• Os pedidos de flexibilização devem ser efetuados até ao prazo de

pagamento da 1.ª prestação, ou seja, até ao fim do prazo de pagamento do

IVA do período em causa;

• A única condição para os sujeitos passivos poderem aderir à flexibilização é

possuírem situação tributária e contributiva regularizada.

Estas alterações entraram em vigor em 22 de dezembro de 2022

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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9. OUTRAS ALTERAÇÕES

Decreto-Lei n.º 85/2022

✓ Reajustamento de obrigação fiscal

• Os termos a que deve obedecer o envio da IES/DA e a submissão do

ficheiro SAF -T (PT) relativo à contabilidade, bem como a forma como a

informação prestada através da IES e os dados do ficheiro SAF-T (PT) são

disponibilizados às entidades destinatárias, nos termos definidos pela

Portaria n.º 31/2019, de 24 de janeiro, é apenas aplicável à IES/DA dos

períodos de 2024 e seguintes, a entregar em 2025 ou em períodos

seguintes.

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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Obrigado!

Luís Filipe Esteves, janeiro/2023
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