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I R S

Na Proposta de Lei (PL) OE 2022 está prevista a atualização ao regime fiscal aplicável aos

rendimentos auferidos por jovens trabalhadores com idades compreendidas entre os 18

e 26 anos, que não são considerados dependentes, que passa agora a aplicar-se não

apenas a rendimentos da Categoria A (trabalho dependente), mas também a

rendimentos da Categoria B (rendimentos profissionais e empresariais). Tem-se ainda

que a isenção passa a ser aplicável após o ano de conclusão do nível de estudos

elegível, nos primeiros 5 anos, e que corresponde a 30% do rendimento auferido nos

dois primeiros anos, 20% nos dois seguintes e 10% no último ano, mas com limite de 7,5

x IAS (Indexante dos Apoios Sociais), 5 x IAS e 2,5 x IAS, respetivamente.

A idade limite de opção pelo regime previsto é alargada para 28 anos, caso o ciclo de

estudos concluído corresponda ao nível 8 do Quadro Nacional de Qualificações

(doutoramento), e desde que o sujeito passivo não ultrapasse os 35 anos de idade, o

gozo da isenção passa a poder ocorrer em anos interpolados.

A informação de que o sujeito passivo é elegível para a referida isenção passa a ser

disponibilizada pela AT através do pré-preenchimento ou da declaração automática de

IRS. 

Deste modo, estas novas regras aplicam-se aos sujeitos passivos cujo primeiro ano de

obtenção de rendimentos, após a conclusão de um ciclo de estudos, seja o ano de 2022

ou um ano posterior, sendo que aqueles que já tenham, no ano de 2020 e 2021, optado

pelo regime, podem ainda, com as adaptações necessárias, beneficiar durante o período

remanescente destas alterações. 
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Estende-se o regime fiscal aplicável a ex-residentes até 2023, prevendo-se a exclusão

de tributação de 50% dos rendimentos da Categoria A – Trabalho Dependente e dos

rendimentos empresariais e profissionais. Assim, esta exclusão aplicar-se-á, igualmente,

aos sujeitos passivos que se tenham tornado ou venham a tornar-se residentes em

território português em 2021, 2022 e 2023. 

Para ser considerado ex-residente, o sujeito passivo terá de ter sido considerado

residente em território português antes de 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019,

respetivamente. 

As restantes condições para aplicação deste regime especial de tributação mantêm-se

inalteradas, pelo que os sujeitos passivos devem ter a sua situação tributária

regularizada e não podem ter sido considerados residentes em território português em

qualquer dos três anos anteriores. 

No caso dos contribuintes que podem beneficiar do regime dos ex-residentes para

2021, mas que já tenham requerido a sua inscrição no regime (alternativo) dos

residentes não habituais, tem-se que estes podem entregar a declaração Modelo 3 de

IRS de 2021 (ou uma declaração de substituição da declaração já entregue, até 31 de

julho) optando por este regime especial, pois a sua anterior inscrição será

automaticamente cancelada
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Os ativos em causa tenham sido detidos por um período não superior a 365 dias;

O rendimento coletável do sujeito passivo, incluindo o saldo positivo das referidas

mais e menos-valias, seja igual ou superior a 75.009€. 

Está previsto o englobamento obrigatório para o saldo positivo entre as mais e menos-

valias que decorram da alienação onerosa de partes sociais e de outros valores

mobiliários, desde que verificadas, cumulativamente, as seguintes condições:

De igual modo, esta é uma regra que também se aplica ao saldo entre as mais e menos-

valias que se encontram sujeitas à taxa agravada de 35% (país, território ou região

sujeitos a um regime fiscal claramente mais favorável). Estas regras são aplicáveis a

rendimentos auferidos a partir de 1 de janeiro de 2023.
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MAIS-VALIAS MOBILIÁRIAS

OUTRAS ALTERAÇÕES 

As taxas gerais aplicáveis à matéria coletável sofreram alterações, decorrentes do

desdobramento do terceiro e sexto escalões de rendimento, com redução de taxa para a

parcela inferior desses mesmos escalões. Assim a tabela das taxas gerais do IRS passa a

ser constituída por nove escalões.

Quanto ao Regime Simplificado da Categoria B, deixa de ser possível reclamar do valor

de deduções disponibilizado pela AT, continuando, no entanto, a ser possível alterar o

valor dos encargos com pessoal, rendas de imóveis e outras despesas com a aquisição

de bens e serviços, necessários ao desenvolvimento da atividade. No caso de proceder à

alteração dos montantes constantes no portal e-fatura, haverá necessidade de os

comprovar. 



I R S

Para efeitos do apuramento de mais-valias decorrentes da alienação de valores

mobiliários, que hajam sido adquiridos por doação entre cônjuge ou unido de facto,

descendentes e ascendentes, isenta de Imposto do Selo, prevê-se que o valor de

aquisição a considerar relativamente a valores mobiliários seja o valor que serviria de

base à liquidação do Imposto do Selo, caso este fosse devido, até aos dois anos

anteriores à doação. 

Estabelece-se que no caso de valores mobiliários, no momento da sua alienação, sejam

considerados inicialmente os valores mobiliários que tenham sido adquiridos há mais

tempo por referência a cada uma das instituições de crédito ou sociedades financeiras

(critério FIFO). 
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OUTRAS ALTERAÇÕES
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Passam a ser não dedutíveis os encargos evidenciados em documentos emitidos por

sujeitos passivos cuja declaração de início de atividade não tenham sido entregue. 

ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS PARA EFEITOS FISCAIS
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O sujeito passivo tenha obtido lucro tributável em um dos três períodos de

tributação anteriores, tendo as Modelos 22 e IES, relativas aos dois períodos de

tributação anteriores, sido entregues nos termos legalmente previstos; 

O período de tributação de 2022 corresponda ao período de tributação de início de

atividade ou a um dos dois períodos seguintes. 

O agravamento da taxa em 10 pontos percentuais não é aplicável por referência às

cooperativas e às micro, pequenas e médias empresas, no período de tributação de

2022, quando:
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TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA

PAGAMENTO ESPECIAL POR CONTA (“PEC”)

Extingue-se a obrigação de efetuar os pagamentos especiais por conta.

REGIME “PATENT BOX” 

Estão previstas alterações ao regime de tributação dos rendimentos provenientes de

contratos que tenham por objeto a cessão ou a utilização temporária de direitos de

propriedade industrial sujeitos a registo. A dedução ao lucro tributável dos referidos

rendimentos passa a ser de 85%, contrariamente à dedução atual de 50%. 
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Na falta de apresentação da declaração Modelo 22, prevê-se que a liquidação oficiosa

passa a incidir sobre a matéria coletável apurada com base nos elementos que a AT

disponha, de acordo com as regras do regime simplificado, com aplicação do

coeficiente de 0,35 ou, na sua falta, o maior valor da totalidade da matéria coletável do

período de tributação mais próximo que se encontre determinada ou valor anual da

retribuição mínima mensal

PÁGINA 08 | IRC | IVA E OUTROS
IMPOSTOS INDIRETOS

PROCEDIMENTO E FORMA DE LIQUIDAÇÃO

IVA E OUTROS IMPOSTOS INDIRETOS

As taxas de IVA aplicáveis nas Regiões Autónomas passam a constar apenas de

diplomas legislativos regionais. 

Propõe-se a revogação do Decreto-Lei nº 347/85, de 23 de agosto, sendo transpostas as

suas normas para o artigo 6º e artigo 18º do Código do IVA. 

Prevê-se um alargamento dos prazos de entrega das declarações periódicas de IVA e

do pagamento do respetivo montante, passando para o dia 20 e 25, respetivamente,

do 2º mês seguinte ou fecho do trimestre, consoante o regime aplicável.

IVA



I V A

Produtos semelhantes a queijos, sem leite e lacticínios, produzidos à base de frutos

secos, cereais, preparados à base de cereais, frutas, legumes ou produtos

hortícolas;

Prestação de serviços de reparações de aparelhos domésticos;

Entrega e instalação de painéis solares térmicos e fotovoltaicos. 

NA comunicação das faturas emitidas nos termos do artigo 35.º-A do Código do IVA,

assim como os elementos dos documentos que permitam a conferência de mercadorias

ou prestação de serviços e recibos, deverá ser efetuada até ao dia 5 do mês seguinte ao

da sua emissão, em oposição ao atual dia 12. 

Prevê-se que passarão a ser tributados à taxa reduzida, com efeitos a partir de 1 de

Julho de 2022:

PÁGINA 09 | IVA | OUTROS
IMPOSTOS INDIRETOS

IVA

Prevê-se um aumento generalizado em cerca de 1% para os restantes impostos,

nomeadamente IUC, ISV e IABA.

OUTROS IMPOSTOS INDIRETOS



Está previsto o alargamento da incidência de IMT a entradas dos sócios com bens

imóveis para a realização de prestações acessórias à obrigação de entrada de capital

das sociedades, à adjudicação de bens imóveis aos sócios na redução de capital e no

reembolso de prestações acessórias, e ainda à adjudicação de bens imóveis aos

participantes de fundos de investimento.

Os escalões sobre os quais incidem IMT no âmbito da aquisição de prédio urbano ou de

fração autónoma de prédio urbano foram revistos, tendo sido atualizados em 1%. 

No caso das transmissões de figuras parcelares do direito de propriedade, ou da

propriedade separada dessas figuras parcelares, prevê-se a aplicação, ao valor

tributável, da taxa correspondente ao valor global do prédio, tendo em consideração o

direito transmitido. 

Caso a propriedade seja transmitida separadamente do direito real de habitação

duradoura, o IMT será calculado sobre o valor da nua-propriedade ou sobre o valor

constante do ato ou do contrato, caso seja superior.

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO
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IMT 

IMI 

A produção de efeitos da segunda avaliação de prédios urbanos, nos casos em que o

sujeito passivo invoque e se venha a determinar que o valor da avaliação é distorcido

relativamente ao valor de mercado, deixa de estar circunscrita apenas ao IRS, IRC e IMT. 



Está previsto, em sede de IRC, um incentivo fiscal para sujeitos passivos que incorram

em despesas de investimento materializadas na aquisição de ativos fixos tangíveis,

intangíveis e ativos biológicos não consumíveis, desde que realizadas entre 1 de julho e

31 de dezembro de 2022, e com um limite máximo de despesas de investimento

elegíveis de 5.000.000€. A dedução à coleta, até à concorrência de 70% do respetivo

montante, pode variar entre 10 e 25%, consoante a média das despesas de investimento

elegíveis dos três períodos de tributação anterior. 

À semelhança do CFEI II, o IFR prevê igualmente a não cessação de contratos de

trabalho durante três anos e, adicionalmente, prevê também a não distribuição de

lucros durante o mesmo período, contado a partir do início do período de tributação em

que se realizem as despesas de investimento elegíveis. 

Importa referir que o benefício não é cumulável com outros benefícios fiscais da mesma

natureza, relativamente às mesmas despesas de investimento.

BENEFÍCIOS FISCAIS
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INCENTIVO FISCAL À RECUPERAÇÃO (IFR) 

BENEFÍCIOS FISCAIS CONTRATUAIS AO INVESTIMENTO

PRODUTIVO

Encontra-se prevista a prorrogação deste regime até 31 de dezembro de 2027. 



É concedida uma autorização legislativa relativa a start-up para consagrar um regime

especial de tributação aplicável aos ganhos de planos de opções, de subscrição, de

atribuição ou outros de efeito equivalente, sobre valores mobiliários ou direitos

equiparados, ainda que de natureza ideal, criados em benefício de trabalhadores ou

membros de órgãos sociais. 

BENEFÍCIOS FISCAIS
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MAPA DOS AUXÍLIOS COM FINALIDADE REGIONAL 

OUTROS BENEFÍCIOS

A PL do OE 2022 contempla, além do IFR, vários outros benefícios aplicáveis em sede

de IRC. Destacam-se o apoio extraordinário à implementação do SAF-T (PT) e ATCUD,

que possibilita a consideração, em 120% do respetivo montante, para efeitos de

determinação do lucro tributável dos sujeitos passivos de IRS com contabilidade

organizada e dos sujeitos passivos de IRC qualificados como PME, desde a sua

implementação esteja concluída até ao final do período de tributação de 2023.

Notar que também estes benefícios não são cumuláveis, relativamente às mesmas

despesas elegíveis, com quaisquer outros benefícios fiscais da mesma natureza. 

Em linha com o previsto nos OE 2020 e 2021, replica-se a autorização legislativa para a

criação de um regime de benefícios fiscais, ao abrigo do Programa de Valorização do

Interior. No entanto, a concretização desta autorização legislativa está ainda

dependente de autorização a conceder pela União Europeia (UE). 



Propõe-se o diferimento, para o primeiro dia útil do mês de setembro, dos prazos para

apresentação de defesa e para exercício dos direitos à redução e ao pagamento

antecipado de coima em procedimento de contraordenação, cujos termos ocorram

durante o mês de agosto, recentemente introduzido pela Lei n.º 7/2021, de 26 de

fevereiro. 

É concedida uma autorização legislativa relativa a start-up para consagrar um regime

especial de tributação aplicável aos ganhos de planos de opções, de subscrição, de

atribuição ou outros de efeito equivalente, sobre valores mobiliários ou direitos

equiparados, ainda que de natureza ideal, criados em benefício de trabalhadores ou

membros de órgãos sociais.

BENEFÍCIOS FISCAIS
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OUTROS BENEFÍCIOS

JUSTIÇA TRIBUTÁRIA
LEI GERAL TRIBUTÁRIA 

Prevê-se o alargamento do regime de pagamento em prestações antes da instauração

do processo de execução fiscal a outros impostos, nomeadamente IVA, IMT e IUC. 

DECRETO-LEI Nº 492/88 



Está previsto que as dívidas em execução fiscal de valor igual ou inferior a 5.000€ e a

10.000€ (para pessoas singulares e coletivas, respetivamente), beneficiam de uma

dispensa automática de prestação de garantia. Adicionalmente, é ainda proposta a

criação de um plano oficioso de pagamento em prestações para dívidas cobradas em

processo de execução fiscal, para os mesmos montantes. 

JUSTIÇA TRIBUTÁRIA
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CÓDIGO DE PROCEDIMENTO E DE PROCESSO TRIBUTÁRIO


