
Survey EY: 
Orçamento do Estado 2022

O que esperam as empresas Portuguesas? 
Como avaliam o sistema fiscal e que medidas 
preferem para apoiar uma rápida recuperação 
pós pandemia?



Descrição do Survey e caracterização da amostra
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• Survey anónimo, realizado online entre 6 e 24 de setembro de 2021;

• Survey divulgado a clientes de serviços de fiscalidade da EY e a todos os interessados através dos canais da EY Portugal nas redes 
sociais LinkedIn, Facebook e Twitter. Os resultados refletem as opções de 72 respondentes.
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Avaliação global do sistema fiscal em Portugal
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Na quarta edição do Survey EY sobre o Orçamento do Estado, voltámos a questionar a perceção das empresas sobre vários atributos do 
nosso sistema fiscal. A pontuação média desses atributos dá-nos uma visão global, ao longo do tempo, sobre como evolui a perceção das 
empresas sobre a competitividade do sistema fiscal em Portugal.

Em 2021, o sentimento global das empresas sobre o sistema fiscal piorou, com uma pontuação média de 2 pontos numa escala até 5.
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Q1: Qual é a sua avaliação do sistema fiscal português, no atual contexto de 
pandemia, relativamente aos seguintes domínios:
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• Apesar de nenhum dos parâmetros ter avaliação 
positiva, os incentivos fiscais à inovação e ao I&D 
e a qualidade da interação com a ATA são os que 
merecem maior reconhecimento das empresas.

• O acesso e celeridade do sistema fiscal e o 
elevado peso da carga fiscal total são os aspetos 
do sistema fiscal português pior avaliados pelas 
empresas.

• A avaliação da estabilidade do sistema fiscal é a 
melhor desde que o survey é realizado. Apesar de 
negativa, observa-se uma tendência de melhoria 
gradual nesta matéria.

• As duas questões introduzidas no survey deste 
ano confirmam uma avaliação bastante negativa 
(1,92) quanto à complexidade global do sistema 
fiscal português, mas uma perspetiva mais 
favorável quanto à forma como o mesmo se está 
a adaptar às novas tendências de tributação 
internacional (2,25)
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Carga fiscal total

Peso da tributação direta

Peso da tributação indireta

Peso de taxas e outros encargos (incluindo contribuições
para a Segurança Social)

Estabilidade do sistema fiscal

Esforço exigido para cumprir as obrigações fiscais

Disponibilidade e aplicação de incentivos fiscais à Inovação e
I&D

Qualidade da interação com a Autoridade Tributária e
Aduaneira

Acesso e celeridade do sistema de Justiça Fiscal

Complexidade do sistema fiscal no seu todo

Adaptação às novas tendências de tributação internacional
(e.g. tributação dos negócios digitais)

Média (respostas entre 1 e 5)
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“ A avaliação global que as empresas fazem do sistema fiscal Português é negativa 
e piorou face ao survey do ano anterior.

Apesar de, em termos estatísticos, Portugal ser a 8ª economia da União Europeia 
com menor carga fiscal (34,8% do PIB em 2020, com base nos resultados 
divulgados em maio de 2021 pelo INE) a mesma tem vindo a crescer 
gradualmente nos últimos anos, sendo este o valor mais alto de sempre.

Deste modo, os resultados espelhados neste survey acabam por refletir a 
perceção dos vários players que operam na economia Portuguesa.

…

Luís Marques

Partner, Country Tax Leader da EY



Q2: Em que áreas pode o próximo OE contribuir para minimizar o impacto da 
pandemia nas famílias e empresas?
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• Para 92% da amostra, as alterações em sede de 
IRS são a melhor opção para que o OE2022 apoie 
a resiliência das famílias e das empresas

• A segunda opção, consistente com a avaliação 
global do sistema fiscal, é a de redução de carga 
fiscal pela eliminação de situações em que se 
observa uma cumulação de impostos, taxas e 
contribuições (ex: incidência de IVA sobre taxas e 
outros impostos devidos na aquisição de alguns 
bens e serviços). No survey anterior este aspeto 
tinha sido identificado por 51% da amostra, sendo 
a quarta opção mais escolhida.

• O IVA e o IRC são também considerados 
prioritários por cerca de 60% da amostra

92%

67%

60%

58%

33%

32%

29%

29%

29%

18%

18%

14%

IRS

Eliminação de situações de tributação excessiva pela
coexistência de impostos, taxas e contribuições

IRC

IVA

Segurança Social

Benefícios Fiscais

Impostos especiais de consumo

IMI

Contencioso tributário

Imposto de Selo

Contribuições Extraordinárias

IMT

% da amostra que, podendo escolher várias respostas, 
assinalou cada opção como sendo relevante.



Q3: IRS - Que alterações gostaria de ver no próximo OE como resposta à 
pandemia?
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• Em sede de IRS, 2/3 da amostra gostaria de ver 
contemplada no OE uma redução das taxas 
progressivas de imposto aplicáveis  aos vários 
escalões de rendimento coletável. 

• Uma percentagem apenas ligeiramente inferior 
(63%) gostaria de ver aumentado o limite global 
de deduções à coleta das despesas de saúde e das 
despesas gerais familiares, para fazer face às 
despesas acrescidas decorrentes da pandemia, 
bem como o limite global das deduções à coleta.

• Adicionalmente, 56% da amostra gostaria de ver 
introduzidos mais escalões de rendimento 
coletável, de modo a reduzir a progressividade do 
IRS e proporcionar uma menor carga fiscal sobre 
a classe média. 

• Praticamente metade da amostra gostaria de ver 
atualizadas as tabelas de retenção de IRS, de 
forma a proteger o rendimento líquido das 
famílias ao longo de 2022

7%

19%

22%

26%

29%

40%

49%

56%

63%

67%

Estender o prazo de aplicação do regime fiscal aplicável a ex-
residentes para abranger os sujeitos passivos que se tornem

fiscalmente residentes em 2021 e 2022

No regime simplificado, aplicação em 2021 e 2022 de um
coeficiente de 0,35 (ao invés de 0,5) relativamente aos

rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento…

Relativamente aos rendimentos prediais, não impor qualquer limite
temporal para o reporte do resultado líquido negativo apurado em

2021 e 2022

No regime de contabilidade organizada, não impor qualquer limite
temporal para utilização futura de eventuais resultados líquidos

negativos apurados na categoria B em 2020 e 2021

Excluir do rendimento tributável em sede de IRS os gastos de
eletricidade, água e luz bem como outras despesas incorridas pelos
colaboradores em razão do teletrabalho que sejam reembolsados…

Eliminação da taxa adicional de solidariedade

Revisão das tabelas de retenção na fonte aplicáveis aos
rendimentos do trabalho dependente e pensões, no sentido de

aumentar o rendimento mensal disponÃvel

Mais escalões de rendimento coletável

Aumentar em 2021 e 2022 o limite da dedução à coleta das
despesas de saúde e das despesas gerais familiares para fazer face

às despesas acrescidas resultantes do COVID-19, bem como o…

Redução das taxas progressivas de imposto aplicáveis aos diversos
escalões de rendimento coletável

% da amostra que, podendo escolher várias respostas, 
assinalou cada opção como sendo relevante.



Q4: IRC - Que alterações gostaria de ver no próximo OE incluir para estimular o 
tecido empresarial Português?
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• Se o OE fosse definido pelas empresas, as 
medidas mais consensuais seriam a redução das 
taxas de tributação autónoma e da Derrama 
Estadual e as que se prendem com a flexibilização 
de prazos para reporte de créditos e prejuízos 
fiscais

• Sendo menos consensuais, também estão no top-
5 medidas que estimulem o investimento, 
nomeadamente a majoração de amortizações de 
investimentos a realizar em 2022 que visem a 
criação de postos de trabalho e o alargamento do 
prazo para reinvestimento de mais-valias fiscais 
que caduquem em 2022.

15%

22%

28%

32%

35%

36%

38%

50%

50%

57%

60%

Eliminação da retenção na fonte sobre juros pagos a entidades
residentes na União Europeia

Alteração da regra de elevação em 10% da tributação autónoma
para ter em conta o resultado individual e não o apurado no Âmbito

do REGTS

Reformular o enquadramento fiscal aplicável às realizações de
utilidade social (e.g contribuições para Fundos de Pensões)

Alargamento dos prazos de vida útil para a depreciação fiscal de
ativos em função da redução da atividade económica

Não impor qualquer limite temporal para a utilização de créditos
respeitantes a gastos de financiamento líquidos

Alargamento do prazo de reinvestimento de valores de realização
associado a mais-valias fiscais que caduquem em 2022

Majoração de quotas de amortização para ativos fixos tangíveis e
intangíveis adquiridos em 2022 que visem a criação de postos de

trabalho

Não impor qualquer limite temporal para utilização futura de
prejuízos fiscais

Alargamento do prazo de reporte de créditos fiscais que estejam
para caducar em 2022

Redução das taxas da Derrama Estadual

Redução das taxas de tributação autónoma

% da amostra que, podendo escolher várias respostas, 
assinalou cada opção como sendo relevante.



Q5: Benefícios Fiscais: Como avalia o impacto económico dos seguintes 
benefícios fiscais?
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• Quando questionadas sobre os benefícios fiscais 
que poderiam ter maior impacto económico, as 
empresas dão preferência clara (63%, que 
compara com 60% no ano anterior) à 
reintrodução do benefício fiscal associado à 
criação de emprego jovem

• As empresas sinalizam de forma clara (57%) a 
pressão que sentem para acelerar os respetivos 
processos de digitalização, defendendo a criação 
de um crédito fiscal que atenue o custo dos 
investimentos nesta área

• Salienta-se também a preocupação com os 
atrasos em planos de investimento anteriores, 
procurando salvaguardar-se a elegibilidade de 
despesas submetidas ao CFEI até final de 2022

• Sinalizando a apetência por um reforço da sua 
força de trabalho, as empresas gostariam de ver 
esse investimento premiado com um crédito fiscal 
extraordinário quando alcancem um aumento 
líquido da sua força de trabalho

18%

40%

42%

46%

54%

54%

57%

63%

Harmonizar o artigo 27º do EBF no sentido do seu alinhamento com o
artigo 51º-C do CIRC, i.e., do rácio de 50% de bens imóveis devem ser

excluídos aqueles afetos a uma atividade agrícola, industrial ou comercial
(salvo atividade de compra e venda)

Aumentar, relativamente ao ano de 2022, a percentagem de dedução 
fiscal no Âmbito do regime de remuneração convencional do capital social 

de 7% para 10%, aumentando igualmente o limite das entradas de 2m€ 
para 3,5m€, na condição que os beneficiários se com

Aumentar para 100.000 Euros o limite de aplicação da taxa de 12,5% de
IRC no Âmbito do regime aplicável aos territórios do interior e às Regiões
Autónomas, na condição que os beneficiários se comprometam a manter

em 2022 um saldo liquido positivo em termos

Introduzir um crédito fiscal para as PMEs que tenham uma atividade
exportadora relevante (acima de 25% do seu volume de negócios)

Introduzir um crédito fiscal excecional para as empresas que, em 2022,
venham a registar um aumento líquido na sua força de trabalho

Alargar o prazo para as despesas elegíveis para o Crédito Fiscal
Extraordinário ao Investimento (CFEI) até ao final do ano de 2022

Introduzir um crédito fiscal para investimentos qualificados de
investimento na transição digital, com dedução à coleta de 25% do

investimento em Software, consultoria credenciada, contratação de RHs
com qualificação especifica - validado pela ANI no Âmbit

Reintroduzir o benefício fiscal da criação de emprego para jovens

% da amostra que, podendo escolher várias respostas, 
assinalou cada opção como sendo relevante.



Q6: No que respeita ao IVA, como avalia o potencial impacto das seguintes 
medidas?

Page 10

• Mantendo-se como medida mais consensual, e 
aumentando de 66% para 75% na preferência das 
empresas, o alargamento da taxa intermédia de 
IVA a todos os escalões de consumo de 
eletricidade é a medida que as empresas 
consideram ter um impacto económico mais 
positivo

• Visando a redução dos custos com o 
cumprimento de obrigações fiscais por não 
residentes, 43% da amostra defende a 
disponibilização gratuita de um programa de 
faturação certificado

• Como forma de promover um crescimento 
acelerado dos sectores de hotelaria e 
restauração, entre os mais afetados pela 
pandemia, as empresas defendem a aplicação 
generalizada das taxas reduzidas de IVA aos 
respetivos serviços

% da amostra que, podendo escolher várias respostas, 
assinalou cada opção como sendo relevante.

28%

31%

36%

39%

43%

43%

75%

Prorrogação da utilização de softwares certificados de
faturação por parte de entidades não residentes e sem

estabelecimento estável em território nacional para 2022
ou, manutenção da obrigação em 2021 mas mediante a…

Inclusão de nova autorização legislativa, à semelhança dos
últimos Orçamentos do Estado, no sentido do alargamento
da taxa intermédia de IVA ao fornecimento de bebidas no

Âmbito da prestação de serviços de alimentação

Alargamento da possibilidade de dedução do IVA a todas as
viaturas elétricas ou híbridas-plug in, independentemente do

valor de aquisição

Extensão da aplicação da taxa reduzida de IVA a toda a
atividade de construção afeta a imóveis residenciais

Aplicação generalizada da taxa reduzida de IVA aos serviços
de hotelaria e restauração

Disponibilização gratuita no portal das finanças por parte da
AT de um programa de faturação certificado para entidades
não residentes, por forma a cumprir com as obrigações de

faturação impostas pelo Decreto-Lei nº 28/2019

Alargamento da taxa intermédia de IVA na eletricidade para
todos os escalões de consumo



Q7: No que respeita ao Imposto do Selo, como avalia o impacto potencial das 
seguintes medidas?
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• Sendo o IS um tributo que onera de forma 
relevante as operações de financiamento, 72% 
dos inquiridos considera que seria positivo que se 
contemplasse de vez uma isenção deste imposto 
nas situações em que o credor é residente em 
Portugal, no caso de operações de curto prazo 
(incluindo em situações de cash pooling)

• Seria ainda bem aceite para a generalidade da 
amostra (63%) que a isenção de IS fosse mais 
flexível nas operações de suprimentos

Em suma, e num cenário de pandemia, tudo o que 
possa contribuir para otimizar as operações de 
financiamento entre as empresas seria, por certo, 
bem recebido pelo tecido empresarial 

63%

72%

Alargar a isenção de IS para os suprimentos quando o sócio não
detenha a participação de pelo menos 10% há mais de 1 ano, desde
que mantenha essa participação pelo menos durante 1 ano após a

concessão do suprimento (sem estar dependente de o sócio ter cons

Isentar de IS os financiamentos de curto prazo (incluindo os
relativos a contratos de gestão centralizada de tesouraria)

concedidos por entidade residente em Portugal a entidade residente
na UE, no EEE e em país com ADT

% da amostra que, podendo escolher várias respostas, 
assinalou cada opção como sendo relevante.



Q8: No que respeita aos Impostos Especiais sobre o Consumo, como avalia o 
impacto potencial das seguintes medidas?
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• A primeira escolha das empresas mantém-se, 
visando salvaguardar impactos negativos 
adicionais para o setor automóvel que viessem a 
resultar de aumentos de ISV e IUC. Salienta-se no 
entanto que a percentagem da amostra que 
escolheu esta opção se reduziu substancialmente 
face ao survey realizado em 2020 (medida 
considerada importante para 63% das empresas 
este ano, quando tinha sido escolhida por 88% da 
amostra no ano passado).

• Já no tocante ao setor das bebidas espirituosas, 
continua a ser defendido o stand-still da taxa de 
IABA.

21%

63%

Manutenção do stand-still da taxa de IABA aplicável às
bebidas espirituosas como forma de promover a retoma do

sector e respetiva fileira agro-industrial

Manutenção das taxas de ISV e IUC, sem qualquer aumento
específico ainda que indexado à inflação.

% da amostra que, podendo escolher várias respostas, 
assinalou cada opção como sendo relevante.



Q9: Em matéria de Contencioso Tributário, como avalia o impacto potencial das 
seguintes medidas? (Escolha todas as opções que considera importantes) 
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• A incerteza é uma ameaça para o 
desenvolvimento de negócios e a demora nas 
respostas aos pedidos de informação vinculativa 
não contribui para a reduzir. Para 89% da 
amostra, é essencial reduzir os prazos de 
resposta da AT para no máximo 90 dias (aumento 
face aos 72% registados no último survey).

• A maioria (54%) dos respondentes gostaria ainda 
de ver reposto o regime que vigorou em 2018 e 
2019, que permiti a migração de processos de 
impugnação judicial com antiguidade e ainda em 
primeira instancia, de forma a que os tribunais 
arbitrais tributários do CAAD pudessem acelerar 
a resolução dos mesmos.

33%

54%

89%

Limitação da remissão feita pelo CPPT para as regras do processo
administrativo e, em especial, para a ação administrativa de

impugnação (sendo as questões tributárias reguladas pelo CPPT e
discutidas  no processo tributário de impugnação judicial).

Reintrodução de um regime de migração dos processos de
impugnação judicial com alguma antiguidade e que ainda estejam

pendentes em primeira instância para os tribunais arbitrais
tributários do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD), tal

como em 2018/19

Redução do prazo legal para a AT responder aos pedidos de
informação vinculativa sem caráter urgente, de 150 para 90 dias

% da amostra que, podendo escolher várias respostas, 
assinalou cada opção como sendo relevante.



Q10: Que alterações gostaria de ver no próximo OE para estimular o sector 
imobiliário Português?
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• A medida que recolhe a preferência das empresas 
é a eliminação do adicional ao IMI para as 
empresas, considerada importante por 61% dos 
respondentes

• As medidas seguintes, importantes para cerca de 
50%  dos respondentes, têm a ver com o IVA:

• Extensão da taxa reduzida de 5% prevista para 
empreitadas de reabilitação urbana também para 
projetos fora dessas áreas

• Clarificação dos meios de prova a apresentar 
pelos contribuintes que pretendam beneficiar da 
taxa reduzida nos projetos de reabilitação urbana

10%

26%

36%

49%

53%

61%

Excluir das normas de incidência agravadas do IMT e IMI
(aplicáveis a imóveis detidos, direta ou indiretamente, por
entidades com domicílio fiscal em país, território ou região
sujeito a um regime fiscal mais favorável, constante de lista

aprovada por port

Adicionar isenções do IMT e IMI no regime fiscal das
Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária para
imóveis afetos a arrendamento (ou outras formas de
exploração) desde que os mesmos sejam detidos para

arrendamento (ou outras formas de exploração) po

Isenção de Imposto do Selo nos mútuos concedidos para
financiar projetos de reabilitação urbana.

Introduzir uma norma no Código do IVA que claramente
indique quais os meios de prova que o contribuinte que

pretenda utilizar a taxa reduzida de IVA de 6% (empreitadas
de reabilitação urbana), prevista na verba 2.23, terá que

obter

Possibilidade de aplicação da taxa reduzida de IVA de 6%
(empreitadas de reabilitação urbana), prevista na verba

2.23, também para projetos localizados fora das áreas de
reabilitação urbana

Eliminação do adicional ao IMI para as empresas.



Q11: Que alterações gostaria de ver o próximo OE incluir para tornar Portugal 
uma jurisdição viável como plataforma de investimento?
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A competitividade fiscal é um elemento essencial da 
atratividade do País para investidores estrangeiros. 
Para a amostra, as medidas em que existe consenso 
quanto à sua importância nesta matéria são:

• Alterações à incidência do Imposto do Selo em 
financiamentos, reduzindo assim os custos 
inerentes ao investimento

• O alargamento da rede de convenções para evitar 
a dupla tributação internacional, reforçando 
assim a capacidade de acolher investimento ou de 
fomentar investimento de empresas nacionais 
nessas jurisdições

• Criar um mecanismo que permita períodos 
mínimos de estabilidade fiscal, pelo menos em 
algumas normas estruturantes

19%

31%

33%

40%

40%

57%

61%

64%

Harmonizar o artigo 27.Âº do EBF no sentido do seu alinhamento
com o artigo 51.Âº-C do CIRC, i.e., do rácio de 50% de bens imóveis

devem ser excluídos aqueles afetos a uma atividade agrícola,
industrial ou comercial (salvo atividade de compra e venda)

Harmonizar o Âmbito de aplicação territorial da isenção prevista no
artigo 14.Âº do Código do IRC (relativamente à distribuição de

lucros e reservas por entidade residente a entidade não residente)
com o regime de participation exemption previsto no artigo

Eliminar a retenção na fonte sobre juros pagos a entidades
residentes na União Europeia (em caso de existência de relações
especiais, nos termos do disposto no n.Âº 4 do artigo 63.Âº do
CIRC, entre o pagador ou o devedor e o beneficiário efetivo dos…

Atualizar a lista das entidades com domicílio fiscal em país,
território ou região sujeito a um regime fiscal mais favorável,

aprovada por portaria do Ministro das Finanças (atualmente com 80
jurisdições), de forma a harmonizar com lista da EU (12 jurisdiç

Harmonizar os requisitos para aplicação do regime de eliminação da
dupla tributação económica com as melhores práticas neste sentido
entres os países da EU (em Portugal: detenção de uma participação

mínima de 10% durante pelo menos 1 ano). Eventuais sugest

Criação de uma norma que preveja períodos mínimos de
estabilidade fiscal para algumas normas estruturantes

Aumentar a rede de convenções para eliminar ou mitigar a dupla
tributação internacional

Eliminar ou reduzir âmbito de incidência do Imposto do Selo em
financiamentos
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