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SESSÃO DE ESCLARECIMENTO

EM PARCERIA COM

Principais alterações fiscais previstas no     

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2022

OURÉM, 7 DE JULHO DE 2022

IRC

Tributação autónoma (mantém-se OE 2021):

✓ taxa agravada de 10% (prejuízo) não aplicável em 2022 se:

➢ micro, pequena ou média empresa, ou cooperativa,

➢ lucro tributável num dos 3 anos anteriores (exceto início 

de atividade e 2 períodos seguintes), e

➢ entrega atempada M22 e IES nos 2 anos antecedentes 

Falta da declaração Modelo 22:

✓ liquidação oficiosa com recurso ao e-fatura (até 30/nov)

✓ regras do reg. simplificado c/ coeficiente 0,35 (antes 0,75)
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IRC

Encargos não dedutíveis:

✓ documentos emitidos por sujeitos passivos que não 

entregaram a declaração de início de atividade

Regime fiscal “patent box”:

✓ rendimentos provindos da cessão ou utilização temporária 

de direitos de propriedade industrial registada

✓ dedução de 85% ao lucro tributável (antes 50%)

Pagamento Especial por Conta (PEC):

✓ obrigação extinta (dedução possível de PEC anteriores)

IRC

Novo IFR – Incentivo Fiscal à Recuperação (sucede CFEI):

✓ investimento efetuado entre 1/julho e 31/dezembro/2022

✓ benefício de 10% até investimento médio dos últimos 3 

anos + 25% sobre excedente (início de atividade adaptável)

✓ dedução até 70% da coleta com reporte nos 5 anos subseq.

✓ investimento em ativos fixos tangíveis novos, biológicos de 

produção e intangíveis sujeitos a deperecimento

✓ em funcionamento até dez/2022 (não transitam em curso)

✓ detidos durante 5 anos ou vida útil inferior (DR 25/2009)

✓ exclui terrenos, viaturas ligeiras de passageiros …
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IRC

Novo IFR – Incentivo Fiscal à Recuperação (sucede CFEI):

✓ impede distribuição de lucros, e despedimento coletivo ou 

por extinção do posto de trabalho, até 30/junho/2025

✓ situação tributária regularizada e contabilidade organizada

✓ não cumulável c/ outros benefícios fiscais (DLRR, RFAI …)

✓ resultado da liquidação (artigo 92.º CIRC) não aplicável

✓ integrar processo de documentação fiscal (dossier fiscal)

✓ menção do IFR no anexo às demonstrações financeiras

✓ incumprimento: devolução do benefício acrescido de juros 

compensatórios (atualmente 4%) majorados em 15%

IRC / CFI

Implementação do SAF-T Contabilidade e ATCUD:

✓ gastos majorados nas PME em 20% no ano de 2022 se:

➢ SAF-T Contabilidade concluído até 31/dezembro/2023

➢ ATCUD aposto nas faturas a partir de 1/janeiro/2023

✓ depreciações majoradas em 20% durante vida útil do ativo 

RFAI e benefícios contratuais – Taxas máximas de auxílio:

✓ prorrogação e reformulação do mapa nacional até 2027

✓ Centro: 30% (antes 25%) exc. Beiras e Serra Estrela: 40%

✓ acresce 10% para ME e 20% para PE e micro
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IVA

Datas limite das declarações periódicas:

✓ dia 20 do segundo mês seguinte (reg. mensal e trimestral)

✓ pagamento até dia 25 subsequente

Comunicação mensal do SAF-T Faturação:

✓ mantém-se dia 12 do mês seguinte em 2022

✓ altera para dia 5 do mês seguinte em 2023, assim como  

comunicar a inexistência de faturas

Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores:

✓ regras de localização do artigo 6.º CIVA (DL 347/85 revog.)

IVA

Taxa reduzida (6%):

✓ produtos de higiene menstrual

✓ serviços de reparação de aparelhos domésticos (habitação)

✓ painéis solares térmicos e fotovoltaicos (até 30/junho/2025)

Vacinas e testes COVID:

✓ isenção prorrogada até 31/dezembro/2022

Donativos:

✓ transmissões e serviços gratuitos não sujeitos a IVA qd. 

não ultrapassam 25% do donativo recebido (antes 10%) 
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CONTABILISTAS

“Férias contributivas”:

✓ obrigações de agosto alargadas até dia 31 (inclui FCT)

✓ exceto declaração de remunerações (DRI) até 25/agosto

✓ prazos procedimentais diferidos p/ 1.º dia útil de setembro

“Férias fiscais”:

✓ prazos procedimentais diferidos p/ 1.º dia útil de setembro

Justo impedimento de curta duração (a partir de 2023):

✓ inclui doença / acidente de cônjuge e 1.º grau na linha reta

✓ abrange pagamentos sujeitos à obrigação declarativa

IRS

Regime fiscal aplicável a ex-residentes (Art.12º-A CIRS):

✓ Prorrogação do Programa Regressar, regime fiscal aplicável a ex-

residentes que regressaram a Portugal em 2019 e 2020 passa a

aplicar-se, igualmente, aos sujeitos passivos que se tenham

tornado ou venham a tornar-se residentes em território português

nos anos de 2021, 2022 e 2023.

Regime fiscal “IRS JOVEM” (ART. 12º - B – FOI REVOGADO O 

ART.2ºB)

É atualizado o regime fiscal aplicável aos rendimentos auferidos por

jovens trabalhadores com idade entre os 18 e os 26 anos, que não

sejam considerados dependentes, com as seguintes alterações:
✓ passa a aplicar-se não apenas a rendimentos da Categoria A

(trabalho dependente), mas também a rendimentos da Categoria B

(rendimentos profissionais e empresariais);
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IRS

Regime fiscal “IRS JOVEM” (ART. 12º - B – FOI REVOGADO O ART.2ºB)

✓ a idade limite para o sujeito passivo poder beneficiar do regime é

alargada para 28 anos, se em causa estiver a conclusão do nível 8

do Quadro Nacional de Qualificações (doutoramento);
✓ a isenção passa a ser aplicável nos cinco primeiros anos, após o

ano de conclusão do nível de estudos elegível;
✓ a isenção prevista corresponde a 30% do rendimento auferido nos

dois primeiros anos, 20% nos dois seguintes e 10% no último ano,

com o limite de 7,5 x IAS (Indexante dos Apoios Sociais), 5 x IAS

e 2,5 x IAS, respetivamente;
✓ o gozo da isenção passa a poder ocorrer em anos interpolados,

desde que o sujeito passivo não ultrapasse os 35 anos de idade,

inclusive;

IRS

Regime fiscal “IRS JOVEM” (ART. 12º - B – FOI REVOGADO O 

ART.2ºB)

✓ a Autoridade Tributária (AT) passa a disponibilizar na declaração

automática de IRS ou através do pré-preenchimento, a

informação de que os sujeitos passivos são elegíveis para a

presente isenção.

✓ as novas regras de isenção 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 posterior. Os sujeitos

passivos que já tenham optado pelo regime no ano de 2020 e

2021, podem beneficiar das novas regras, com as necessárias

adaptações, pelo período remanescente.
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IRS

MAIS VALIAS MOBILIÁRIAS (Art. 43º, 45º  e 72º CIRS)

O saldo positivo entre as mais e menos-valias decorrentes da

alienação onerosa de partes sociais e de outros valores mobiliários

passa a ser obrigatoriamente englobado sempre que,

cumulativamente:
✓ Os ativos em causa tenham sido detidos por um período inferior

a 365 dias;
✓ O rendimento coletável do sujeito passivo, incluindo o saldo das

referidas mais e menos-valias, seja igual ou superior a 75.009,00

€.

As regras acima referidas apenas são aplicáveis a rendimentos

auferidos a partir de 1 de janeiro de 2023.

IRS

NOVOS ESCALÕES DE TAXAS (ART. 68º DO CIRS)

Prevê-se o desdobramento do terceiro e sexto escalões de rendimento, 

com redução de taxa para a parcela inferior desses mesmos escalões:

Rendimento coletável (€) Taxa Parcela a abater (€)

Até 7.116 14,5% 0.00

Mais de 7.116 até 10.736 23,0% 604,86

Mais de 10.736 até 15.216 26,5% 980,63

Mais de 15.216 até 19.696 28,5% 1.284,99

Mais de 19.696 até 25.076 35,0% 2.565,21

Mais de 25.076 até 36.757 37,0% 3.066,79

Mais de 36.757 até 48.033 43,5% 5.455,84

Mais de 48.033 até 75.009 45,0% 6.176,56

Mais de 75.009 48,0% 8.426,51
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IRS

DEDUÇÃO DOS DEPENDENTES (Art. 78º - A CIRS)

✓ Dedução pessoal por dependente de 600,00 €, assim como um

acréscimo de 126,00 € a esta dedução, quando o dependente

não ultrapasse três anos de idade até 31 de dezembro do ano a

que respeita o imposto.

✓ O referido acréscimo é de 300,00 € para o segundo dependente e

seguintes, independentemente da idade do primeiro dependente.

✓ Prevê-se agora que também o segundo dependente e seguintes,

com idade compreendida entre os 4 e os 6 anos, passem a

beneficiar de uma dedução adicional de 150,00€,

independentemente da idade do primeiro dependente.

IMPOSTO DE SELO

TAXAS (Art. 70º A IS)

✓ Mantem-se o agravamento em 50% das taxas previstas nas

verbas 17.2.1 (Crédito de prazo inferior a um ano – 0,141%) e a

verba 17.2.4 (Crédito utilizado sob a forma de conta corrente –

0,141%)

IMI

SEGUNDA AVALIAÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS (Art. 76º - IMI)

✓ A Câmara Municipal e a Autoridade tributária e Aduaneira passam

a ter legitimidade para requerer uma segunda avaliação de

prédios urbanos.
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IMT

ALARGAMENTO DA BASE DE INCIDÊNCIA (Art. 2º - IMT)

✓ ás entradas dos sócios com bens imóveis em sociedades;

✓ ás adjudicações de imóveis aos sócios;

✓ ás adjudicações de imóveis aos participantes de fundos de

investimentos;

TAXAS (Art. 17º - IMT)

✓ Aumento em 1% dos valores dos escalões sobre os quais incide o

IMT.

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO

EM PARCERIA COM

Obrigado!

vitor.santos@vls-sroc.pt

sandrina.brigido@holdipar.pt


