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IRS

Esclarece-se que apenas integram o agregado familiar os
afilhados civis que até atingirem 18 anos de idade estiveram
sujeitos à tutela do sujeito a quem incumbe a direção do
agregado familiar, desde que não tenham mais de 25 anos e
não aufiram rendimentos anuais superiores ao valor da
retribuição mínima mensal garantida. 

A Proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022)
estende a exclusão de 50% de tributação dos rendimentos
de Categorias A e B àqueles que se tornando residentes em
2021, 2022 ou 2023 tenham sido residentes em Portugal
antes de 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019. 

Mantem-se inalteradas as restantes condições de aplicação
do regime.

Programa Regressar

Afilhados civis 

Regime Simplificado Categoria B

Deixa de ser possível reclamar do valor de deduções
apurado pela AT. 
Apesar disso, os sujeitos passivos podem declarar os
encargos com pessoal, rendas de imóveis e outras despesas
com aquisição de bens e serviços, necessários ao
desenvolvimento da atividade independente na declaração
de IRS. 

Os sujeitos passivos abrangidos pelo regime simplificado,
para efeitos da afetação à atividade empresarial ou
profissional das despesas e encargos suportados, passam a
poder inscrever não apenas as importações e aquisições de
bens intracomunitárias, mas também as aquisições
intracomunitárias de serviços.



IRS

Valores mobiliários (englobamento obrigatório)

O rendimento coletável do sujeito passivo seja igual ou
superior a € 75.009; e

Resultem de ativos detidos por um período inferior a 365
dias.

As mais-valias resultantes da alienação onerosa de partes
sociais e de outros valores mobiliários são obrigatoriamente
englobadas sempre que, cumulativamente:

Valores mobiliários (método de apuramento)
No caso de alienação de valores mobiliários, que se encontrem
depositados em mais do que uma instituição de crédito ou
sociedade financeira, o método first in first out, vulgarmente
designado por FIFO, é aplicável por referência a cada uma
dessas entidades. 

Valores mobiliários (doações isentas)
Nas mais-valias de partes sociais que tenham sido adquiridas
por doação isenta de Imposto do Selo, passa-se a considerar
que o valor de aquisição corresponde aquele que serviria de
base à liquidação do Imposto do Selo, até dois anos anteriores à
doação.

Dedução à coleta por dependentes

Nas situações em que o agregado familiar seja composto por
dois ou mais dependentes, passam os contribuintes a poder
deduzir um valor superior das despesas e encargos suportados
caso o segundo dependente não ultrapasse os seis anos de
idade. 

Assim, um agregado familiar que tenha dois ou mais
dependentes beneficia de uma dedução de € 450 para segundo
dependente e seguintes que não ultrapassem os três anos de
idade até ao dia 31 de dezembro do ano a que respeita o
imposto e de uma dedução de € 225 para o segundo
dependente e seguintes que não ultrapassem os seis anos de
idade até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto.



IRS

Alterações às deduções à coleta 
Deixa de ser possível reclamar do valor de deduções à coleta
apurado pela AT relativamente a despesas de saúde, educação,
imóveis e encargos com lares. 

Porém, é possível ao contribuinte declarar essas despesas
aquando da entrega da declaração de IRS. 

Complemento de garantia para a infância

As crianças e jovens, beneficiárias do abono de família, com
idade não superior a 17 anos, que não obtenham um valor total
anual de € 600 entre o valor do abono de família atribuído e a
dedução à coleta apurada na liquidação de IRS efetuada no ano
em que foi pago o abono, têm direito a receber a diferença,
mediante transferência efetuada pela AT.

Autorização legislativa: Startups
O Governo fica autorizado a consagrar um regime especial de
tributação aplicável às remunerações acessórias,
nomeadamente aos ganhos derivados de planos de opções, de
subscrição, de atribuição ou outros de efeito equivalente, sobre
valores mobiliários ou direitos equiparados, nos termos
seguintes:

1) Definir a qualificação jurídico-tributária dos rendimentos
auferidos;

2) Estabelecer o facto gerador do imposto e a respetiva
exigibilidade;

3) Instituir um limite máximo de aplicação do regime a ganhos
não superiores a € 100.000;

4) Prever as obrigações acessórias, o quadro sancionatório e as
disposições anti abuso aplicáveis.



IRS

Medida IRS “jovem”

Os contribuintes cujo primeiro ano de obtenção de rendimentos,
após a conclusão de um ciclo de estudos de nível 4 do Quadro
Nacional de Qualificações ou superior, seja o ano de 2021 ou
posterior poderão beneficiar de uma isenção parcial nos cinco
primeiros anos de obtenção de rendimentos do trabalho, ao
invés dos atuais três anos. 

Neste sentido, os contribuintes que preencham os requisitos
irão beneficiar de uma isenção de IRS sobre 30% do seu
rendimento coletável nos primeiros e segundos anos de
trabalho, 20% no terceiro e quarto anos e 10% no quinto ano,
com os limites de 7,5 vezes o valor do IAS, 5 vezes o valor do
IAS e 2,5 vezes o valor do IAS, respetivamente.

Os sujeitos passivos que já tenham optado pelo regime no ano
de 2020, podem beneficiar das novas regras, com as
necessárias adaptações, pelo período remanescente.

A isenção estende-se também aos rendimentos de Categoria B,
para além dos rendimentos de Categoria A já abrangidos pelo
regime anterior. 

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 poder aplicar-se em anos seguintes ou
interpolados, desde que o sujeito passivo não ultrapasse os 35
anos de idade, inclusive.
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Novos escalões no IRS

Com esta alteração, a tabela de taxas de IRS
passa a ter nove escalões, ao invés de sete.

Rendimento coletável Taxas Parcela a abater

Até € 7.116

De mais de € 7.116 até € 10.736

De mais de € 10.736 até € 15.216

De mais de € 15.216 até € 19.696

De mais de € 19.696 até € 25.076

Superior a € 75.009

De mais de € 36.757 até € 48.033

De mais de € 48.033 até € 75.009

De mais de € 25.076 até € 36.757

14.5%

23.0%

26.5%

28.5%

35.0%

37.0%

43.5%

45.0%

48.0%

0

€ 604.86

€ 980.63

€ 1.284,99

€ 2.565,21

€ 3.066.79

€ 5.455,84

€ 6.176,56

€ 8.426,51



IRC

Encargos não dedutíveis 
Os encargos evidenciados em documentos emitidos por
sujeitos passivos que não tenham entregue a declaração de
inscrição de início de atividade passam a não ser fiscalmente
dedutíveis. 

Pagamento Especial por Conta

Revogação da obrigação de efetuar pagamentos especiais por
conta.

Regime de Patent Box
A dedução, para efeitos da determinação do lucro tributável,
correspondente aos rendimentos originários de contratos que
tenham por objeto a cessão ou a utilização temporária de
direitos de propriedade industrial, passa de 50% para 85%.

Falta de apresentação da declaração de IRC
Na falta da apresentação da declaração de IRC (“Modelo 22”), a
matéria coletável será determinada com base nos elementos de
que a Autoridade Tributária disponha, de acordo com as regras
do regime simplificado, através da aplicação do coeficiente de
0,35 (atualmente 0,75).

Tributação Autónoma 

o sujeito passivo tenha obtido lucro tributável em um dos
três períodos de tributação anteriores e tenham cumprido as
obrigações declarativas relativas à entrega da Modelo 22 e
IES, nos dois períodos de tributação anteriores; ou 

 o ano de 2022 corresponda ao período de tributação de
início de atividade ou um dos dois períodos seguintes.

A aplicação das taxas de tributação autónoma elevadas em
10%, quanto a sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal,
não será aplicável no período de tributação de 2022
relativamente às cooperativas e às micro, pequenas e médias
empresas, quando se verifiquem as seguintes condições:



IVA

Regiões Autónomas
O Código de IVA deixa de prever expressamente as taxas de IVA
aplicáveis às transmissões de bens, prestações de serviços e
importações que se considerem efetuadas nas regiões
autónomas dos Açores e da Madeira. É previsto no Código do
IVA que a fixação das taxas diminuídas destas regiões caberá
às respetivas Assembleias Legislativas.

São previstas no Código do IVA as regras de localização
aplicáveis às operações desenvolvidas entre as Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira e Portugal Continental.

Donativos

Prevê-se a não sujeição a IVA das transmissões de bens e as
prestações de serviços efetuadas, a título gratuito, pelas
entidades a quem sejam concedidos donativos, em benefício
direto das pessoas singulares ou coletivas que os atribuam,
quando o correspondente valor não ultrapassar, no seu
conjunto, 25% do montante do donativo recebido (ao invés dos
atuais 10%).

Alteração dos prazos de entrega das
declarações Periódicas do IVA e
pagamentos 

É alargado o prazo de entrega das declarações periódicas do
IVA até ao dia 20 do 2.º mês seguinte àquele a que respeitam as
operações, no caso de sujeitos passivos com um volume de
negócios igual ou superior a € 650.000 no ano civil anterior ou
até ao dia 20 do 2.º mês seguinte ao trimestre do ano civil a que
respeitam as operações, no caso de sujeitos passivos com um
volume de negócios inferior a € 650.000 no ano civil anterior.

O prazo para pagamento do imposto é também alargado até ao
dia 25 do 2.º mês seguinte àquele a que respeitam as
operações, no caso da declaração mensal, ou até dia 25 do 2.º
mês seguinte ao trimestre do ano civil a que respeitam as
operações, no caso da declaração trimestral.

As pessoas singulares ou coletivas que mencionem
indevidamente IVA na fatura ou pratiquem uma só operação
tributável, devem entregar nos locais de cobrança o
correspondente imposto no prazo de 20 dias a contar da
emissão da fatura e até ao final do mês seguinte ao da
conclusão da operação.



IMPOSTO DO SELO

Isenções do Imposto do Selo
As isenções subjetivas previstas no Código de Imposto do Selo
deixam de ser aplicáveis quando se tratem de instituições de
crédito, sociedades financeiras, empresas de seguros e resseguros
ou a outras entidades equiparadas.

Desincentivo ao crédito ao consumo

É prorrogado até 31 de dezembro de 2022, o agravamento em 50%
das taxas de Imposto do Selo no crédito ao consumo, sendo
excluído os contratos já celebrados e em execução.



PATRIMÓNIO

Entradas dos sócios com bens imóveis nas
sociedades

IMPOSTOS MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS (“IMT”)

Passam a estar sujeitos a tributação em sede de IMT as entradas
dos sócios com bens imóveis para a realização de prestações
acessórias à obrigação de entrada de capital das sociedades
comerciais ou civis sob a forma comercial ou das sociedades civis
a que   tenha sido legalmente reconhecida personalidade jurídica.

A lei atualmente prevê que apenas estão sujeitos a IMT no caso de
entradas dos sócios com bens imóveis para a realização do capital
dessas sociedades. 

Adjudicação de imóveis aos sócios

Passam a estar também sujeitos a tributação em sede de IMT caso
haja redução de capital e reembolso de prestações acessórias ou
outras formas de cumprimento de obrigações pelas sociedades
comerciais ou civis sob a forma comercial ou das sociedades civis
a que tenha sido legalmente reconhecida personalidade jurídica.

Relativamente a esta matéria, a lei apenas prevê a sujeição a IMT
caso haja adjudicação de bens imóveis em resultado da liquidação
dessas sociedades.

Adjudicação de imóveis aos participantes de fundos de
investimento

Passam a estar também sujeitos a tributação em sede de IMT na
adjudicação de bens imóveis aos participantes como reembolso em
espécie de unidades de participação decorrente do resgate das
unidades de participação, da liquidação e da redução de capital de
fundos de investimento imobiliário fechados de subscrição
particular.

A lei atualmente prevê apenas a sujeição de IMT no caso de
adjudicação de bens imóveis decorrente da liquidação de fundos de
investimento imobiliário fechados de subscrição particular.



PATRIMÓNIO

Figuras parcelares do direito de propriedade

Nos casos em que a propriedade é transmitida separadamente do
direito real de habitação duradoura, o IMT passa a ser calculado
sobre o valor da nua-propriedade ou sobre o valor constante do ato
ou do  contrato, se for superior.

Adicionalmente, passa a estar previsto que ao valor tributável
aplica-se a taxa correspondente ao valor global do prédio tendo em
consideração o direito transmitido.

A lei atualmente prevê que esta regra apenas se aplica caso não se
transmita a totalidade do prédio.

Atualização das taxas de IMT

São atualizados em 1% os escalões para determinação da taxa de
IMT aplicável à aquisição de prédio urbano ou de fração autónoma
de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação.

Segunda avaliação de prédios urbanos

O valor patrimonial tributário fixado numa segunda avaliação de
prédios urbanos, caso este se apresente anteriormente distorcido
relativamente ao valor normal de mercado, passa a relevar também
para efeitos de IMI.

IMPOSTOS MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (“IMI”)



IMPOSTO ESPECIAL SOBRE O CONSUMO E IMPOSTO SOBRE OS
VEÍCULOS

Prevê-se um aumento em cerca de 1% no valor do Imposto Único de
circulação.

 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO
(“IUC”)

IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS (“ISV”)
As taxas de ISV são aumentadas em cerca de 1%, exceto nos
veículos a gasolina com emissões CO (índice 2) inferiores a 110
g/km. 

IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O CONSUMO
(“IEC”)

A saída de um entreposto fiscal de produtos destinados a
abastecimentos de aeronaves seja efetuada com recurso a uma
declaração aduaneira de exportação; 

Prevê-se a dispensa da emissão do documento administrativo
eletrónico, devendo ser processada uma declaração de saída,
quando: 

Isenções Comuns

A estância aduaneira de exportação seja a estância aduaneira
de saída dos produtos.

Aumento da tributação em cerca de 1% em bebidas alcoólicas,
bebidas não alcoólicas adicionadas de açúcar, outras bebidas
fermentadas, tranquilas e espumantes e tabaco.

Taxas aplicáveis às bebidas alcoólicas, bebidas não
alcoólicas adicionadas de açúcar

São aumentadas as taxas de tributação, relativamente aos produtos
(gás, gasóleo, etc), utilizados na produção de eletricidade,
eletricidade e calor (co-geração) e gás de cidade, em termos de ISP
e de adicionamento de CO2.

Produtos petrolíferos e energéticos



INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS

Para efeitos de determinação do lucro tributável as despesas
incorridas pelos sujeitos passivos de IRC que se qualifiquem como
MPME e dos sujeitos passivos de IRS com contabilidade
organizada, com a implementação do SAF-T (PT) relativo à
contabilidade poderão ser consideradas em 120% do respetivo
montante caso a implementação esteja concluída até ao final do
período de tributação de 2023.

Relativamente à implementação do ATCUD, as despesas incorridas
pelos sujeitos passivos acima mencionados poderão também ser
consideradas em 120% do respetivo montante, caso conste em
todas as faturas e outros documentos fiscalmente relevantes a
partir de 1 de janeiro de 2023.
 
As despesas elegíveis para este benefício têm que ter sido
incorridas a partir dos períodos de tributação que se iniciem em ou
após 1 de janeiro de 2022 até ao final de cada um dos períodos aí
previstos. 

Apoio extraordinário à implementação do
SAF-T (PT) e ATCUD

Na circunstância de as despesas respeitarem a bens sujeitos a
deperecimento, o benefício é aplicável aos gastos que tenham sido
contabilizados relativos a amortizações e depreciações durante a
vida útil do ativo.

Os sujeitos passivos que não terminem a implementação do SAF-T
(PT) e do ATCUD até ao final dos períodos mencionados, terão de
acrescer aquando da determinação do lucro tributável as
majorações indevidamente consideradas em períodos de tributação
anteriores, adicionadas de 5% calculado sobre o correspondente
montante.



INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS

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;

Tenham a situação tributária regularizada;

Não cessem contratos de trabalho durante três anos, contados
do início do período de tributação em que se realizem as
despesas de investimento elegíveis, ao abrigo das modalidades
de despedimento coletivo ou despedimento por extinção do
posto de trabalho;

Não distribuam lucros durante três anos, contados do início do
período de tributação em que se realizem as despesas de
investimento elegíveis.

Podem beneficiar do IFR os sujeitos passivos de IRC que exerçam, a
título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou
agrícola e preencham as seguintes condições:

Incentivo Fiscal à Recuperação (IFR)

10% das despesas elegíveis realizadas no período de tributação
até ao valor correspondente à média aritmética simples das
despesas de investimento elegíveis dos três períodos de
tributação anteriores; 

25% das despesas elegíveis realizadas no período de tributação
na parte que exceda o limite previsto na alínea anterior. 

Assim, as despesas de investimento incorridas com a aquisição de
ativos fixos tangíveis, ativos biológicos não consumíveis e ativos
intangíveis, realizadas entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2022
beneficiam de uma dedução à coleta do IRC, até ao limite de
despesas de investimento elegíveis de € 5.000.000, nos seguintes
termos:

Os sujeitos passivos que iniciem atividade em ou após 1 de janeiro
de 2021 apenas podem aplicar uma dedução de 10% às despesas
elegíveis. 

A dedução anual está limitada a 70% da coleta. No caso de grupos
tributados no âmbito do Regime Especial de Tributação dos Grupos
de Sociedades (RETGS), a dedução é efetuada à coleta do Grupo,
com o limite que seria aplicado por referência à coleta apurada na
declaração individual da sociedade que realizou os investimentos.

Em caso de insuficiência de coleta, o benefício é reportável por
cinco anos. 



INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS

É autorizada a criação de um regime de benefícios fiscais, em
função dos gastos resultantes da criação de postos de trabalho em
territórios do interior, através de uma dedução à coleta do IRC,
correspondente a 20% dos gastos incorridos que excedam o valor
da RMMG, tendo como limite a coleta do período de tributação. 

Autorização legislativa: Programa de Valorização do Interior

O montante anual seja igual ou superior a € 50.000, por entidade
beneficiária; 

À semelhança do OE 2021, estabelece-se a majoração em 10
pontos percentuais (20 pontos percentuais para as regiões do
interior) dos gastos suportados com donativos enquadráveis no
regime, desde que: 

Mecenato Cultural Extraordinário

O donativo seja dirigido a ações ou projetos na área da
conservação do património ou programação museológica;

As ações ou projetos sejam previamente reconhecidos por
despacho dos membros do Governo responsáveis pela área das
finanças e da cultura.



LEI GERAL TRIBUTÁRIA         

O deferimento dos prazos do procedimento tributário relativos a
atos praticados pelos contribuintes que terminem no decurso do
mês de agosto são transferidos para o primeiro dia útil do mês
seguinte passa a aplicar-se apresentação de defesa, direito à
redução e ao pagamento antecipado de coima em procedimento de
contraordenação.

Diferimento dos prazos pela prática de atos
pelos contribuintes

A Contribuição sobre o setor bancário;

O adicional de solidariedade sobre o setor bancário;

O adicional de IUC;

O adicional às taxas do ISP;

A contribuição sobre as embalagens de plástico ou alumínio de
utilização única em refeições prontas;

A contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica;

A contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria
de dispositivos médicos do SNS;

A contribuição extraordinária sobre o setor energético.

Em 2022 também irá manter-se a taxa de carbono para o
consumidor de viagens aéreas, marítimas e fluviais e o regime
de mecenato cultural extraordinário.

Mantém-se em vigor em 2022 e sem alterações ao regime
atualmente em vigor:

Contribuições

CONTRIBUIÇÕES



OUTRAS DISPOSIÇÕES DE CARÁTER FISCAL

até ao termo do prazo de pagamento voluntário; ou

em três ou seis prestações mensais, de valor igual ou superior a
€ 25, sem juros ou penalidades. 

No primeiro semestre de 2022, as obrigações relativas à entrega
das retenções na fonte de IRC e de IRS e do pagamento do IVA,
podem ser cumpridas: 

Este regime aplica-se aos sujeitos passivos singulares ou coletivos
que tenham obtido em 2020 um volume de negócios até ao limite
máximo da classificação como MPME e que declarem e
demonstrem uma diminuição da faturação comunicada através do
e-fatura de, pelo menos, 10% da média mensal do ano de 2020 face
ao período do ano anterior, ou tenham atividade principal
enquadrada na classificação de atividade económica de
alojamento, restauração e similares, ou da cultura. E, ainda, caso
tenham iniciado ou reiniciado a atividade em ou após 1 de janeiro
de 2021. 

Regime complementar de diferimento de obrigações fiscais 

As pessoas e entidades sujeitas às regras de emissão de faturas ao
abrigo do artigo 35.º-A do Código do IVA são obrigadas a
comunicar à Autoridade Tributária a Aduaneira, por transmissão
eletrónica de dados, os elementos das faturas emitidas nos termos
do Código do IVA, bem como os elementos dos documentos que
possibilitem a conferência de mercadorias ou de prestação de
serviços e recibos.

A comunicação destes documentos deve ser efetuada até ao dia 5
do mês seguinte ao da sua emissão.

Comunicação de Faturas : SAF-T (PT) 



OUTRAS DISPOSIÇÕES DE CARÁTER FISCAL

A submissão do ficheiro SAF–T (PT), relativo à contabilidade, bem
como a informação a ser prestada através da IES, passa a ser
aplicável à IES/DA dos períodos de 2023 e seguintes, a entregar em
2024 ou em períodos seguintes.

IES/DA e SAF-T (PT) relativo à contabilidade 
No período de tributação de 2022, estará suspensa a
obrigatoriedade referente ao ATCUD, sendo a aposição do mesmo
em todas as faturas e outros documentos fiscalmente relevantes
considerada facultativa durante este período.

Código único de documento – ATCUD 
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