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Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2022
(“PL OE 2022”)

Após o “chumbo” ocorrido em 2021 aquando da apresentação da primeira
versão da PL OE 2022, o Presidente da República procedeu à dissolução
da Assembleia República e convocou eleições legislativas antecipadas, as
quais se realizaram no passado dia 30 de janeiro de 2022. Deste ato
eleitoral emergiu um Governo do Partido Socialista, suportado por uma
maioria absoluta parlamentar, quiçá, surpreendente, atendendo às
múltiplas sondagens que foram sendo divulgadas nos dias que
antecederam as eleições.

Após algumas peripécias associadas à contagem dos votos do círculo da
emigração, o que atrasou o processo de tomada de posse do “novo”
Governo, o Presidente da República acabou por dar posse ao atual
Executivo no final do passado mês de março, chefiado uma vez mais por
António Costa, sendo de registar com alguma relevância as mudanças nas
pastas da Economia e do Mar, liderado pelo Dr. António Costa Silva, e das
Finanças, neste caso, na pessoa do anterior chefe do Executivo Camarário
de Lisboa, o Dr. Fernando Medina.

Foi então neste contexto, caracterizado por uma elevada incerteza e
instabilidade económica a nível mundial, motivadas pelos fenómenos
inflacionistas que já se sentiam no final de 2021 e ainda por toda a
convulsão que se regista presentemente no leste da Europa, e sem
esquecer os impactos ainda incertos associados à pandemia da Covid-19,
que o Executivo apresentou a PL OE 2022, na sua segunda versão, tendo
o documento sido entregue na Assembleia da República no passado dia 13
de abril.

A PL OE 2022 é apresentada num contexto de grande incerteza
económica futura, fruto das várias ondas de choque a que temos vindo a
assistir nos últimos tempos, nomeadamente ao nível do custo das matérias
primas (v.g. petróleo e cereais), custos de energia e ao início de uma
pressão sobre os mercados financeiros, que certamente irão projetar um
aumento das taxas de juro.  Tudo isto, por certo, irá contribuir para uma
escalada dos preços e com isso virmos a ser confrontados com uma taxa
de inflação elevada, sem precedentes nas últimas décadas. Tudo isto sem
ignorar o impacto que ainda poderemos ter com a proliferação (ou não) da
pandemia da Covid-19.

Luis Marques
Country Tax Leader
EY Portugal



4

As linhas gerais do Orçamento do Estado para 2022 apresentadas pelo
Governo, que apelidou este Orçamento como sendo “um orçamento a
pensar nas famílias”, indicam que o PIB irá, ainda assim, registar um
crescimento de 4,9%. Ao nível do défice das contas públicas para 2022
estima-se que possa atingir um valor em torno de 1,9% do PIB (revisão em
baixa em face do valor de 3,2% inscrito pelo Governo em outubro 2021),
mantendo a meta de alinhamento com o valor inscrito no Programa de
Estabilidade.

No que respeita à taxa de desemprego, o Governo estima que a mesma
venha a atingir a fasquia de 6% em 2022 (menor do que o valor
considerado em outubro de 2021 que era de 6,5%). Já no que concerne à
dívida pública, estima o Governo que a mesma se venha a cifrar em cerca
de 120,7% do PIB, um valor ainda alto, mas ainda assim mantendo uma
trajetória decrescente.

No tocante à taxa de inflação estima-se que a mesma venha a cifrar-se
num valor em torno dos 4% (i.e. projeção do Índice de Preços Harmonizado
no Consumidor) em 2022.

De uma forma resumida, o conteúdo da PL OE 2022 agora apresentado
segue, no essencial, as medidas fiscais que já constavam do documento de
outubro de 2021, mantendo a linha programática do Governo assente na
premissa de estarmos perante um Orçamento do Estado que privilegia
primordialmente as famílias. Tal situação é visível, nomeadamente através
do desdobramento dos escalões do IRS, concretamente o 3º e 6º escalões,
provocando dessa forma algum alívio fiscal ao nível da denominada classe
média e ainda a reformulação do regime do IRS Jovem, pois consagra-se o
alargamento do horizonte temporal para aplicação do mesmo para 5 anos
(ao invés de 3 anos como sucede até ao momento).

Há ainda um reforço de alguns apoios sociais, nomeadamente das
deduções à coleta relativas a dependentes.

Ao nível dos impostos indiretos, e com o intuito de mitigar os impactos na
variação dos preços dos combustíveis, é proposta a redução da taxa do ISP
num montante equivalente ao que resultaria da aplicação de uma taxa de
IVA de 13%.

Ao nível das empresas, recuperam-se as medidas já anteriormente
previstas, merecendo algum destaque a eliminação, em definitivo, do
pagamento especial por conta do IRC (que na prática já era um mecanismo
praticamente inaplicável), e a introdução de um crédito fiscal, via dedução
à coleta do IRC e até 70% deste valor, denominado por Incentivo Fiscal à
Recuperação, e que consiste na aplicação de uma percentagem de 10% ao
montante dos investimentos elegíveis efetuados pelas empresas no 2º
semestre de 2022, até ao limite de € 5.000.000, desde que o montante
investido seja equivalente à média registada nos últimos 3 anos, ou de 25%
na parte em que o valor do investimento exceder essa média.  A aplicação
desse crédito fiscal estará ainda condicionada à verificação de duas
condições, a saber: a) não existirem distribuições de dividendos nos 3 anos
seguintes; e b) não ocorrerem despedimentos, durante 3 anos, na
modalidade de despedimento coletivo ou por extinção do posto de
trabalho.
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Paralelamente, os rendimentos derivados de patentes e de outros direitos
de propriedade industrial passam a relevar em apenas 15% para efeitos
fiscais, podendo ser deduzidos 85% (regime de patent box).

No âmbito de medidas excecionais para fazer face aos efeitos adversos da
pandemia Covid-19, há ainda a relevar o não agravamento das tributações
autónomas em 10 pontos percentuais para as micro, pequenas e médias
empresas que registam prejuízo fiscal em 2022, desde que tenham
registado, em pelo menos um dos 3 exercícios anteriores, lucro tributável.

Para concluir, e à semelhança do que se verificou em 2021, o Governo
propõe o aumento extraordinário de € 10 para as pensões mais baixas
(i.e., até € 1.108, correspondente a 2,5 vezes o valor do Indexante de
Apoios Sociais (“IAS”)).

Mas o melhor mesmo é analisar em detalhe o conteúdo da PL OE 2022 no
que respeita às alterações em matérias de natureza fiscal, o que
sugerimos de seguida!



EY | Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2022 6

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (“IRS”)

Programa Regressar

A PL OE 2022 prevê a prorrogação, para os anos de 2021, 2022 e 2023, do regime fiscal aplicável a ex-residentes
(aprovado anteriormente para os anos de 2019 e 2020) no âmbito do qual são excluídos de tributação 50% dos
rendimentos do trabalho dependente e dos rendimentos empresariais e profissionais dos sujeitos passivos que,
tornando-se residentes para efeitos fiscais entre os anos 2019 a 2023 (inclusive):

► Não tenham sido considerados residentes em território português em qualquer dos 3 anos anteriores;

► Tenham sido residentes em território português antes de 31 de dezembro de 2015 no caso no caso dos
sujeitos passivos que se tornaram fiscalmente residentes em 2019 ou 2020 e antes de 31 de dezembro de
2017, 2018 e 2019 no caso dos sujeitos passivos que se tornem fiscalmente residentes em 2021, 2022 ou
2023, respetivamente;

► Tenham a sua situação tributária regularizada.

De notar que o primeiro e terceiro requisitos já tinham sido contemplados na sequência da entrada em vigor deste
regime especial de tributação verificando-se, com a PL OE 2022, a introdução do critério de residência para os
anos de 2021 a 2023.

No âmbito da PL OE 2022, também para os anos de 2021 a 2023, este regime especial de tributação não será
cumulável como o regime previsto para residentes não habituais, aplicando-se aos rendimentos auferidos no
primeiro ano em que o sujeito passivo reúna os requisitos acima mencionados e nos 4 anos seguintes.

De igual modo, mantêm-se, para efeitos de retenção na fonte aplicada no âmbito deste regime especial, as regras já
contempladas para 2019 e 2020, ou seja, os anos de 2021 a 2023 deverá ser aplicada retenção na fonte apenas a
metade dos rendimentos pagos ou colocados à disposição tendo em conta a situação pessoal e familiar do sujeito
passivo e as taxas previstas nas tabelas de retenção na fonte.

Com a PL OE 2022, é introduzida uma norma transitória relativamente à aplicação do programa regressar ao ano
de 2021. Assim, caso os sujeitos passivos tenham já solicitado, à data de entrada em vigor da presente lei, a
inscrição como residente não habitual, por ausência de norma publicada, podem reagir da seguinte forma:

► Se já entregaram a declaração de IRS referente ao ano de 2021, optando pela tributação no âmbito do
regime dos residentes não habituais, podem substituir essa declaração de IRS até 31/07/2022, sem
quaisquer ónus ou encargos, optando pela tributação no âmbito do programa regressar. Neste caso,
considera-se automaticamente cancelada a inscrição como residente não habitual.

► Se ainda não entregaram a declaração de IRS para o ano de 2021, mas solicitaram a inscrição no regime dos
residentes não habituais, poderão entregar a declaração de IRS no prazo legal previsto optando pela
tributação no âmbito do programa regressar. Neste caso, e à semelhança do acima mencionado, considera-se
automaticamente cancelada a inscrição como residente não habitual.
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Dependentes em sede de IRS – afilhados civis

A PL OE 2022 prevê uma restrição do conceito de dependentes para efeitos de IRS, no que concerne a afilhados
civis, considerando como dependentes apenas os afilhados civis que, até à maioridade, estiveram sujeitos à tutela
de qualquer dos sujeitos a quem incumbe a direção do agregado familiar, que não tenham mais de 25 anos nem
aufiram anualmente rendimentos superiores ao valor da retribuição mínima mensal garantida (“RMMG”).

Alterações em sede de englobamento

Não são, regra geral, englobados para efeitos da sua tributação os rendimentos sujeitos às taxas liberatórias e
especiais previstas em sede de IRS (artigos 71.º e 72.º do Código IRS), sem prejuízo do englobamento obrigatório
neles previsto.

Nesta matéria, a PL OE 2022 prevê que o saldo positivo entre as mais-valias e menos-valias, resultantes de
alienação onerosa de partes sociais e de outros valores mobiliários, seja obrigatoriamente englobado quando
resulte de ativos detidos por um período inferior a 365 dias e o sujeito passivo tenha um rendimento coletável,
incluindo esse saldo, igual ou superior ao valor do último escalão, i.e., rendimento coletável superior a € 75.009.

No entanto, a PL OE 2022 introduz uma disposição transitória, nos termos da qual a obrigatoriedade de
englobamento acima mencionada só se aplica aos rendimentos auferidos a partir de 1 de janeiro de 2023.

Regime simplificado

Para efeitos da afetação à atividade empresarial ou profissional das despesas e encargos, o sujeito passivo deve
identificar as faturas e outros documentos que titulam despesas e encargos relacionados, exclusiva ou
parcialmente, com a sua atividade empresarial ou profissional, passando a incluir, para além das importações e
aquisições intracomunitárias de bens, também as aquisições intracomunitárias de serviços. A comunicação à
Autoridade Tributária e Aduaneira (“AT”) deve ser efetuada através do Portal das Finanças. No âmbito da PL OE
2022 deixa de ser possível ao contribuinte reclamar do cálculo do montante das deduções.

Sem prejuízo do referido anteriormente, a PL OE 2022 prevê que o sujeito passivo possa, na declaração de IRS,
declarar o valor das despesas e encargos, caso em que o uso desta faculdade determina a consideração dos valores
que sejam declarados pelo sujeito passivo, os quais substituem os que tenham sido comunicados pela AT nos
termos da lei, não dispensando, porém, o cumprimento da obrigação de comprovar os montantes declarados.

Mais-valias mobiliárias

Tal como se verifica atualmente, a PL OE 2022 prevê que, tratando-se de valores mobiliários da mesma natureza e
que confiram idênticos direitos, os valores alienados são os adquiridos há mais tempo, mas introduz a possibilidade
de esta regra se aplicar separadamente e por referência a cada instituição de crédito ou sociedade financeira onde
os valores mobiliários estejam depositados.

A PL OE 2022 estabelece, ainda, que no caso de transferência de valores mobiliários, entre as entidades referidas,
deve a entidade da qual os valores mobiliários são transferidos indicar, sempre que possível, à entidade que os
receciona, a data de aquisição e o valor histórico de aquisição dos valores mobiliários transferidos.
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As instituições de crédito e sociedades financeiras que intervenham nas operações relativas a valores mobiliários
devem entregar aos sujeitos passivos, até 20 de janeiro do ano seguinte, documento onde identifiquem,
relativamente aos títulos transacionados, a quantidade, a data e o valor histórico de aquisição e o valor de
realização. Nas situações em que a data e o valor histórico de aquisição sejam desconhecidos, deverá ser
considerado como custo de aquisição o valor da menor cotação verificada nos dois anos anteriores à data da
alienação.

Determinação do valor de aquisição de bens adquiridos a título gratuito

A PL OE 2022 prevê que no caso de doações isentas nos termos do Código do Imposto do Selo (entre cônjuge ou
unido de facto, descendentes e ascendentes), nas transmissões gratuitas, o valor de aquisição a considerar
relativamente a valores mobiliários deverá corresponder ao valor que serviria de base à liquidação do Imposto do
Selo, caso este fosse devido, até aos dois anos anteriores à doação. De referir, que semelhante regra anti abuso
existe há vários anos, com as necessárias adaptações, relativamente à doação de bens imóveis.

Dedução de perdas

A PL OE 2022 prevê que o saldo negativo apurado num determinado ano, relativo às seguintes operações:

► Alienação onerosa de partes sociais e de outros valores mobiliários;

► Alienação onerosa da propriedade intelectual ou industrial ou de experiência adquirida no setor comercial,
industrial ou científico, quando o transmitente não seja o seu titular originário;

► Operações relativas a instrumentos financeiros derivados;

► Operações relativas a warrants autónomos;

► Operações relativas a certificados que atribuam ao titular o direito a receber um valor de determinado ativo
subjacente;

► Cessão onerosa de créditos, prestações acessórias e prestações suplementares;

pode ser reportado para os cinco anos seguintes quando o sujeito passivo opte pelo englobamento, ou seja,
obrigado a englobar esses rendimentos, em conformidade com a obrigação de englobamento prevista na PL OE
2022.
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Alteração dos limites do rendimento coletável de cada escalão de IRS

A PL OE 2022 prevê que os atuais sete escalões de IRS passem a ser 9, sendo que o terceiro escalão vai ser divido
em dois e o sexto escalão também é desdobrado. Prevê-se também uma descida do limite do último escalão,
conforme se descreve:

2021
Rendimento coletável Taxa normal

Até € 7.112 14,50%
De mais de € 7.112 até € 10.732 23,00%
De mais de € 10.732 até € 20.322 28,50%
De mais de € 20.322 até € 25.075 35,00%
De mais de € 25.075 até € 36.967 37,00%
De mais de € 36.967 até € 80.882 45,00%
Superior a € 80.882 48,00%

PL OE 2022
Rendimento coletável Taxa normal

Até € 7.116 14,50%
De mais de € 7.116 até € 10.736 23,00%
De mais de € 10.736 até € 15.216 26,50%
De mais de € 15.216 até € 19.696 28,50%
De mais de € 19.696 até € 25.076 35,00%
De mais de € 25.076 até € 36.757 37,00%
De mais de € 36.757 até € 48.033 43,50%
Mais de € 48.033 até € 75.009 45,00%
Superior a € 75.009 48,00%
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Mínimo de existência

Atualmente, o Código do IRS prevê que, da aplicação das taxas progressivas de IRS, não pode resultar, para os
titulares de rendimentos predominantemente originados em trabalho dependente, em atividades constantes da
tabela de atividades do artigo 151.º do Código do IRS, e em pensões, um rendimento líquido de imposto igual ou
inferior a € 9.307,20 (1,5 x 14 x valor do IAS), para 2022, e € 9.215,01, para 2021.

Com a PL OE 2022, e transitoriamente relativamente ao IRS a liquidar no ano de 2022, relativo aos rendimentos
auferidos em 2021, deverá ser acrescido ao limite acima mencionado o montante único de€ 200,00, passando o
limite do mínimo de existência de 2021 a corresponder a € 9.415,01.

Adicionalmente, o Governo propõe-se ainda avaliar a introdução de alterações ao mecanismo do mínimo de
existência, por forma a corrigir os elementos de regressividade que desincentivam o aumento de rendimento dos
trabalhadores, em particular dos rendimentos próximos da RMMG.

É ainda mencionada a intenção do Governo introduzir 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 um aumento da
remuneração resulte num rendimento líquido mensal inferior ao anteriormente obtido.

Deduções à coleta

Com a PL OE 2022 e com a introdução dos novos escalões de IRS alteram-se os limites das deduções à coleta
associadas ao valor do rendimento coletável. Por outro lado, a soma de algumas deduções à coleta passa a estar
limitada a € 1.000, por agregado familiar, para contribuintes que tenham um rendimento coletável superior a €
80.000 (ao invés dos atuais € 80.882).

A PL OE 2022 contempla um aumento das deduções à coleta relativamente a dependentes quando exista mais de
um dependente, nos seguintes termos:

► € 300 e € 150, respetivamente, para o segundo dependente e seguintes que não ultrapassem três anos de
idade até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto, independentemente da idade do primeiro
dependente;

► € 150 e € 75, respetivamente, para o segundo dependente e seguintes que, ultrapassando os três anos, não
ultrapassem seis anos de idade até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto, independentemente da
idade do primeiro dependente.

O referido aumento não é cumulável com a dedução adicional de € 126 por cada dependente que não ultrapasse
três anos de idade até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto.

A PL OE 2022 prevê ainda um aumento na dedução à coleta relativamente à aquisição de medicamentos de uso
veterinário, passando a ser possível deduzir 35% do IVA suportado por qualquer membro do agregado familiar, ao
invés dos atuais 22,5%.
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Obrigações acessórias

A PL OE 2022 pretende reformular a obrigação de emitir a declaração de rendimentos e retenções ao respetivo
beneficiário, a qual, no que concerne a rendimentos sujeitos a retenção na fonte às taxas liberatórias (e não
somente relativamente a rendimentos de quaisquer títulos nominativos ou ao portador e de juros de depósitos à
ordem ou a prazo), cujos titulares sejam residentes em território português, apenas é emitida a solicitação
expressa dos sujeitos passivos que pretendam optar pelo englobamento.

IRS Jovem

A PL OE 2022 prevê a isenção parcial (com progressividade), de rendimentos do trabalho dependente e
rendimentos empresariais e profissionais (Categorias A e B, em sede de IRS, quando atualmente apenas se aplica à
Categoria A) obtidos por contribuintes que, cumulativamente, observem as seguintes condições:

► Tenham entre 18 e 26 anos no período fiscal a que respeitam os rendimentos, desde que não sejam
considerados dependentes;

► Tenham concluído o ciclo de estudos igual ou superior ao nível 4, conforme estrutura fixada pelo Quadro
Nacional de Qualificações (ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação ou ensino secundário
vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior acrescido de estágio profissional - mínimo de
6 meses).

Esta isenção aplica-se:

► No primeiro ano da obtenção de rendimentos após a conclusão do ciclo de estudos e nos quatro anos
seguintes, desde que a opção seja exercida até à idade máxima referida nos números anteriores;

► Em anos seguidos ou interpolados, desde que a idade máxima do sujeito passivo não ultrapasse os 35 anos,
inclusive.

A idade de opção pelo regime previsto no número anterior é estendida até aos 28 anos, inclusive, no caso do ciclo
de estudos concluído corresponder ao nível 8 do Quadro Nacional de Qualificações (doutoramento).

A isenção em causa é concedida mediante opção na declaração de IRS sendo a mesma aplicável para os cinco
primeiros anos (atualmente, apenas três anos) após a conclusão do nível de habilitações exigido, correspondendo, a
30% do rendimento (com o limite de 7,5 vezes o valor do IAS) nos primeiros dois anos, a 20% do rendimento (com o
limite de 5 vezes o valor do IAS) nos dois anos seguintes e a 10% do rendimento (com o limite de 2,5 vezes o valor
do IAS) no quinto ano.

A referida isenção só pode ser utilizada uma vez pelo contribuinte. A identificação fiscal dos sujeitos passivos que
concluam cada ano um dos níveis de estudos é comunicada à AT, em termos ainda a definir por Portaria conjunta
dos membros do Governo.
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Para efeitos de retenção na fonte, as entidades que procedam à retenção na fonte dos rendimentos devem aplicar
a taxa de retenção que resultar do despacho que aprova as tabelas de retenção na fonte para a totalidade dos
rendimentos, incluindo os isentos, apenas à parte dos rendimentos que não esteja isenta, consoante o ano, após a
conclusão de um ciclo de estudos a que se refere a isenção. A fim de beneficiar desta faculdade, devem os sujeitos
passivos invocar, junto das entidades devedoras, a possibilidade de beneficiar deste regime através da
comprovação da conclusão de um ciclo de estudos.

A isenção parcial prevista concedida através do IRS Jovem aplica-se apenas 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 tenham optado pelo regime aplicável relativamente aos rendimentos auferidos em 2020 e
2021, podem beneficiar do regime estabelecido na nova redação, com as necessárias adaptações, pelo período
remanescente.

Aditamento ao Código do IRS

A PL OE 2022 introduz uma alteração ao Código do IRS no sentido de contemplar, tal como se verificou em anos
anteriores, a possibilidade de os sujeitos passivos indicarem, na respetiva declaração, os montantes
correspondentes às despesas suportadas com saúde, formação e educação, encargos com imóveis e com lares,
relativamente a todos os elementos do agregado familiar. Esta opção implica, por um lado, a substituição dos
valores declarados pelos sujeitos passivos por aqueles, entretanto, conhecidos pela AT e, por outro, a comprovação
da parte que exceda os montantes conhecidos pela AT.

Autorizações legislativas

Deduções ambientais

Fica o Governo autorizado a criar deduções ambientes em sede de IRS que incidam sobre:

► Substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes, de classe igual a “A+”;

► Aplicação ou substituição de isolamento térmico em coberturas, paredes ou pavimentos, bem como a
substituição de portas de entrada, recorrendo a materiais de base natural (ecomateriais) ou que incorporem
materiais reciclados ou outros materiais;

► Sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e/ou de águas quentes sanitárias (AQS), que
recorram a energia renovável, de classe “A+” ou superior;

► Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia renovável para
autoconsumo com ou sem armazenamento;

► Intervenções que visem a eficiência hídrica por via de: (i) substituição de dispositivos de uso de água na
habitação por outros mais eficientes, (ii) instalação de soluções que permitam a monitorização e controlo
inteligente de consumos de água e (iii) instalação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais;
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► Intervenções para incorporação de soluções de arquitetura bioclimática, que envolvam a instalação ou
adaptação de elementos fixos dos edifícios como sombreamentos, estufas e coberturas ou fachadas verdes,
privilegiando soluções de base natural;

► Aquisição ou instalação de compostores domésticos ou de recipientes domésticos destinados à recolha
seletiva de resíduos urbanos (CAE classe 22220).

Esta autorização legislativa tem o sentido e extensão de permitir a dedução à coleta do IRS devido pelos sujeitos
passivos, de um montante correspondente a uma parte do valor suportado a título de IVA daquelas despesas e que
constem de faturas que titulem aquisições de bens e serviços a entidades com a classificação das atividades
económicas apropriada, com o limite global máximo de € 500 por agregado familiar, quando a diferença seja
relativa a despesas ambientais (afetas a utilização pessoal).
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Segurança Social e prestações sociais

Atualização extraordinária de pensões

Para 2022, o Governo propõe efetuar uma atualização extraordinária das pensões de invalidez, velhice e
sobrevivência atribuídas pela Segurança Social e das pensões de aposentação, reforma e sobrevivência do regime
de proteção social convergente, atribuídas pela Caixa Geral de Aposentações. A referida atualização produzirá
efeitos a 1 de janeiro de 2022 (na versão de outubro de 2021, a atualização produzia efeitos a partir de 1 de
agosto de 2022).

A atualização será efetuada pelo valor de € 10 por pensionista cujo montante global de pensões seja igual ou
inferior a 2,5 vezes o valor do IAS (na versão de outubro de 2021, era de 1,5 vezes o valor do IAS).

Os retroativos que sejam pagos aos pensionistas, em virtude da atualização extraordinária de pensões, são objeto
de retenção na fonte autónoma, não podendo, para efeitos de cálculo do IRS a reter, ser adicionados às pensões
dos meses em que são pagos ou colocados à disposição. Assim, a taxa de retenção a aplicar aos retroativos é a que
corresponder ao valor das pensões referentes ao mês em que aqueles são pagos ou colocados à disposição.

O valor da atualização regular anual, efetuada em janeiro de 2022, é incorporado no valor da atualização
extraordinária.

Condição especial de acesso ao subsídio social de desemprego subsequente

Na PL OE 2022 é reiterada a política de acesso ao subsídio social de desemprego subsequente, prevendo que pode
beneficiar deste subsídio, mediante apresentação de comprovativos dentro do prazo estipulado, quem aufira
rendimento mensal per capita não superior a 80% do valor do IAS, referencial este ao qual será acrescido 25%, para
beneficiários isolados ou com agregado familiar que, à data do desemprego inicial, tenham 52 anos ou mais e que,
cumulativamente, reúnam as condições de acesso ao regime de antecipação da pensão de velhice nas situações de
desemprego involuntário de longa duração.

Programa Trabalhar em Portugal

A PL OE 2022 prevê a criação do programa “Trabalhar em Portugal” com o objetivo de atrair e fixar trabalhadores
estrangeiros para o território nacional, o qual promete criar mecanismos de facilitação e agilização na instalação
destes trabalhadores, nomeadamente da simplificação dos processos administrativos junto dos diferentes serviços
públicos.

Medidas de transparência contributiva

A PL OE 2022 volta a reiterar as medidas de transparência contributiva já implementadas nos anteriores OE e que
permanecerão em vigor em 2022, que incluem, entre outras, a partilha de dados relativos às prestações sociais
pagas pela Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações, com a AT. Em contrapartida, a AT deve enviar à
Segurança Social e à Caixa Geral de Aposentações os valores relativos aos rendimentos apresentados nas
declarações de IRS, no prazo de 60 dias contados após o prazo de entrega da referida declaração.
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Neste âmbito, a PL OE 2022 prevê que a AT e os serviços competentes da Segurança Social possam proceder à
tomada de posições concertadas, com vista à cobrança de dívidas de empresas, sujeitos passivos de IRC, em
dificuldades económicas.

Medidas e apoios excecionais e temporários de resposta à pandemia da doença COVID-19

Nos termos da PL OE 2022, o Governo poderá manter as medidas e os apoios excecionais e temporários à
pandemia da doença Covid-19 previstos na Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, nomeadamente as medidas de
apoio à manutenção do emprego e medidas para a prevenção, contenção, mitigação e tratamento de infeção, bem
como para a reposição da normalidade em sequência da mesma, caso a evolução da situação pandémica condicione
a atividade económica.
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Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”)

Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais

A PL OE 2022 prevê que passem a ser incluídos no conceito de encargos não dedutíveis para efeitos da
determinação do lucro tributável, para além dos encargos evidenciados em documentos emitidos por sujeitos
passivos com NIF inexistente ou inválido ou por sujeitos passivos cuja cessação de atividade tenha sido declarada
oficiosamente, também os encargos evidenciados em documentos emitidos por sujeitos passivos que não tenham
entregue a declaração de inscrição no registo.

Rendimentos de direitos de autor e de direitos de propriedade industrial

Prevê-se que o 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 seja modificado no sentido de
aumentar para 85% a exclusão de tributação atualmente existente, a qual se encontra limitada a 50% dos
respetivos rendimentos multiplicados pelo quociente entre as despesas qualificáveis incorridas e as despesas totais
incorridas.

No regime de eliminação da dupla tributação jurídica internacional, dever-se-á considerar similar alteração para
efeitos do limite de dedução.

Procedimento e forma de liquidação

Nos casos de falta de apresentação da declaração Modelo 22 do IRC, prevê-se que a respetiva liquidação oficiosa a
emitir pela AT deva incidir, como regra, 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,
sobre o maior dos seguintes valores: (i) a totalidade da matéria coletável do período de tributação mais próximo
que se encontre determinada, ou (ii) o valor anual da retribuição mínima mensal.

O regime atual dispõe que a liquidação oficiosa deve ser efetuada sobre o maior dos três valores referidos
anteriormente, com a diferença que o coeficiente aplicável à matéria coletável, apurada de acordo com as regras
do regime simplificado, atualmente previsto, é de 0,75.

Pagamento Especial por Conta (“PEC”)

Prevê-se que seja revogado o regime do PEC, com efeitos, a partir, inclusive, dos períodos de tributação que se
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2022 acautelando-se, no entanto, a manutenção em vigor da maioria das
normas revogadas até à cessação da produção dos respetivos efeitos, nomeadamente, com o objetivo de permitir a
dedução e/ou o reembolso de PEC já efetuados em exercícios anteriores, dentro do prazo de 6 anos atualmente
previsto.
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Tributação autónoma

A PL OE 2022 mantém a disposição transitória incluída no OE 2021 relativa à tributação autónoma, segundo a qual
o agravamento das taxas em 10 pontos percentuais, genericamente aplicável aos sujeitos passivos que apresentem
prejuízo fiscal no período, deixa de ser aplicável também no período de tributação de 2022 quando:

► O sujeito passivo tenha obtido lucro tributável em um dos três períodos de tributação anteriores e as
declarações Modelos 22 e IES relativas aos dois períodos de tributação anteriores tenham sido entregues nos
termos legalmente previstos;

► Este corresponda ao período de tributação de início de atividade ou a um dos dois períodos seguintes.

Contudo, esta regra é apenas aplicável às cooperativas e às micro, pequenas e médias empresas, nos termos do
artigo 2.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro.
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Imposto sobre o Valor Acrescentado (“IVA”)

Alargamento e harmonização do prazo de entrega das Declarações Periódicas de IVA

A PL OE 2022 prevê que a entrega das declarações periódicas de IVA passe a ser o dia 20 do 2.º mês seguinte / 2.º
mês seguinte ao trimestre, do ano civil a que respeitam as operações, para o caso de declarações periódicas
mensais ou trimestrais, respetivamente.

Alargamento e harmonização do prazo de pagamento do imposto

A PL OE 2022 prevê a que a entrega do montante do imposto exigível passe a ser o dia 25, do 2.º mês seguinte
àquele a que respeitam as operações, ou do 2.º mês seguinte ao trimestre do ano civil a que respeitam as
operações, para o caso de declarações periódicas mensais ou trimestrais, respetivamente.

Pagamento do imposto indevidamente liquidado

Consagra a PL OE 2022 que as pessoas singulares ou coletivas que mencionem indevidamente IVA em fatura,
devem entregar o correspondente imposto no prazo de 20 dias a contar da emissão da fatura e, no caso de prática
de atos isolados, a entrega de imposto deve ser feita até ao final do mês seguinte ao da conclusão da operação.

Aplicação da taxa reduzida de IVA

A PL OE 2022 prevê o aditamento à lista I anexa ao Código do IVA das seguintes verbas:

► 1.13 - 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.

► 2.36 - As prestações de serviços de reparações de aparelhos domésticos.

► 2.37 - Entrega e instalação de painéis solares térmicos e fotovoltaicos.

Segundo a PL OE 2022, estes aditamentos entrarão em vigor a 1 de julho de 2022, cessando a vigência do
aditamento da verba 2.37 à lista I anexa ao Código do IVA, em 30 de junho de 2025.

Comunicação de faturas

A PL OE 2022 prevê que 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, sejam
comunicadas à AT pelas pessoas, singulares ou coletivas, que se encontrem sujeitas às regras de emissão de
faturação em território português nos termos do artigo 35.º-A do Código do IVA e aqui pratiquem operações
sujeitas a IVA  por transmissão eletrónica de dados (i) em tempo real, integrada em programa de faturação
eletrónica, (ii) mediante remessa de ficheiro normalizado estruturado com base no ficheiro SAF-T (PT), ou (iii) por
inserção direta no Portal das Finanças.

De acordo com a PL OE 2022, a comunicação dos referidos documentos deve ser agora efetuada até ao dia 5 do
mês seguinte ao da sua emissão.
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O mesmo prazo é ainda aplicável nos casos em que o sujeito passivo não tenha emitido documentos num
determinado mês, facto que deve ser comunicado à AT através do Portal das Finanças.

Madeira e Açores: Localização das operações

A PL OE 2022 revoga o Decreto-Lei n.º 247/85, de 23 de agosto, transpondo as regras gerais de localização e de
taxas para o Código do IVA.

Não obstante esta transposição, para efeitos de aplicação de taxas de IVA para as regiões autónomas dos Açores e
da Madeira, a PL OE 2022 consagra que as prestações de serviços de transporte passem a ser tributáveis no local
do estabelecimento estável a partir do qual são efetuadas.

Madeira e Açores: Taxas de IVA

A PL OE 2022 prevê que as Assembleias Legislativas das regiões autónomas da Madeira e dos Açores possam fixar
as taxas diminuídas do IVA aplicáveis às transmissões de bens e prestações de serviços que se considerem
efetuadas naquelas regiões autónomas, assim como às importações cujo desembaraço alfandegário ali tenha lugar.

Transposição de Diretivas da União Europeia

A PL 0E 2022 procede à transposição para a ordem jurídica interna das seguintes Diretivas da União Europeia:

► Diretiva (UE) 2019/2235 do Conselho, de 16 de dezembro de 2019, que altera a Diretiva 2006/112/CE do
Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do IVA, no que respeita aos esforços de
defesa no âmbito da União;

► Diretiva (UE) 2021/1159 do Conselho, de 13 de julho de 2021, que altera a Diretiva 2006/112/CE no que diz
respeito às isenções temporárias aplicáveis às importações e a certas entregas ou prestações de serviços, em
resposta à pandemia da Covid-19.

Isenções nas importações

Prevê a PL OE 2022 que passem a estar isentas as seguintes importações:

► Efetuadas pela Comissão Europeia ou por agências ou organismos estabelecidos ao abrigo do direito da União
Europeia, no exercício das funções que lhes foram legalmente atribuídas para dar resposta à pandemia da
Covid-19.

Esta isenção não é aplicável quando os bens importados sejam objeto de transmissão, a título oneroso,
imediatamente ou numa data posterior, por parte da Comissão Europeia ou das agências ou organismos aí
referidos. Tal facto deve ser transmitido pela Comissão Europeia ou pela agência ou organismo à AT, ficando
a importação dos bens em causa sujeita a IVA nas condições aplicáveis à data em que os mesmos foram
transmitidos.
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A referida isenção produz efeitos desde 1 de janeiro de 2021.

► No âmbito da política comum de segurança e defesa da União Europeia, pelas forças armadas de outros
Estados-membros, para uso dessas forças armadas ou do elemento civil que as acompanha ou para o
aprovisionamento das suas messes ou cantinas, quando as referidas forças se encontrem afetas a um esforço
de defesa realizado para a execução de uma atividade da União Europeia.

A referida isenção produz aplica-se a partir de 1 de julho de 2022.

Isenções nas exportações, operações assimiladas a exportações e transportes internacionais

A PL OE 2022 prevê que passem a estar isentas as seguintes operações:

► As transmissões de bens e as prestações de serviços efetuadas à Comissão Europeia ou a agências ou
organismos estabelecidos ao abrigo do direito da União Europeia, para o exercício das funções que lhes
foram legalmente atribuídas para dar resposta à pandemia da Covid-19.

A referida isenção não é aplicável quando os bens ou serviços adquiridos sejam utilizados, imediatamente ou
numa data posterior, para a realização de operações tributáveis, efetuadas a título oneroso, por parte da
Comissão Europeia ou das agências ou organismos aí referidos. Tal facto deve ser transmitido pela Comissão
Europeia ou agência ou organismo à AT, ficando a transmissão dos bens prestação do serviço sujeita a IVA
nas condições aplicáveis à data em que verificou a respetiva utilização.

A referida isenção produz efeitos desde 1 de janeiro de 2021.

► As transmissões de bens e as prestações de serviços efetuadas no âmbito da política comum de segurança e
defesa da União Europeia às forças armadas de outros Estados-membros, para uso dessas forças armadas ou
do elemento civil que as acompanha ou para o aprovisionamento das suas messes ou cantinas, quando as
referidas forças se encontrem afetas a um esforço de defesa realizado para a execução de uma atividade da
União Europeia.

A referida isenção aplica-se a partir de 1 de julho de 2022.

► As transmissões de bens e as prestações de serviços efetuadas no âmbito da política comum de segurança e
defesa da União Europeia destinadas às forças armadas de qualquer outro Estado-membro, que não seja o
Estado-membro para o qual os bens são expedidos ou os serviços prestados, para uso dessas forças armadas
ou do elemento civil que as acompanha ou para o aprovisionamento das suas messes ou cantinas, quando as
referidas forças se encontrem afetas a um esforço de defesa realizado para a execução de uma atividade da
União Europeia.

A referida isenção aplica-se a partir de 1 de julho de 2022.

Neste âmbito prevê também a PL OE 2022 que as aquisições intracomunitárias destes bens, quando isentas nos
termos previstos, não estejam sujeitas a imposto.
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A PL OE 2022 prevê ainda alterações ao Decreto-Lei n.º 185/86, de 14 de julho, e assim algumas situações nas
quais o benefício da isenção opera de forma direta e noutras em que é concedido através do reembolso do imposto.

Autorizações legislativas no âmbito do IVA

A PL OE 2022 contempla as seguintes autorizações legislativas no âmbito do IVA, com a duração de um ano
económico, a saber:

► Alargar o âmbito da verba 2.9 da Lista I anexa ao Código do IVA, mediante revisão da lista aprovada por
despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da solidariedade e segurança
social e da saúde, para nela acolher produtos, aparelhos e objetos de apoio que constem da lista homologada
pelo INR, I. P., aprovada nos termos da Norma ISO 9999:2007, cuja utilização seja exclusiva de pessoas com
deficiência e pessoas com incapacidade temporária.

► Adequar as verbas 2.6, 2.8 e 2.30 à nova redação da verba 2.9.

► Consagrar uma derrogação à regra geral de incidência subjetiva do IVA relativamente a certas transmissões
do excedente de eletricidade produzida em regime de autoconsumo de energia renovável, previsto na
redação atual do Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro. Esta norma tem como sentido e extensão a
alteração ao artigo 2.º do Código do IVA, com o propósito de considerar como sujeitos passivos as pessoas
singulares ou coletivas que pratiquem operações que confiram o direito à dedução total ou parcial do imposto
quando sejam adquirentes de eletricidade produzida em unidades de produção para autoconsumo, com
potência instalada igual ou inferior a 1 mW, nos termos definidos nas alíneas f) e vvv) do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro, na sua redação atual, a autoconsumidores cujo enquadramento
no regime normal do imposto resulte unicamente da prática destas transmissões.

A PL OE 2022 prevê que a utilização desta autorização legislativa fique condicionada a aprovação pelo Conselho
Europeu do pedido de derrogação, nos termos da Diretiva IVA.



EY | Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2022 22

Impostos Especiais de Consumo (“IEC”)

No que respeita aos procedimentos aplicáveis às isenções comuns, a PL OE 2022 prevê a possibilidade de dispensa
da emissão do documento administrativo eletrónico, podendo ser processada uma declaração de saída quando haja
uma saída de um entreposto fiscal de produtos destinados a abastecimentos de aeronaves com recurso a uma
declaração aduaneira de exportação sob a forma de uma inscrição nos registos do declarante e quando a estância
aduaneira de exportação seja a estância aduaneira de saída dos produtos.

Imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas de açúcar ou outros
edulcorantes (“IABA”)

A PL OE 2022 vem introduzir um agravamento generalizado das taxas de imposto aplicáveis sobre as cervejas,
bebidas fermentadas, tranquilas e espumantes, produtos intermédios, bebidas espirituosas (quanto a estas últimas
incluem-se as introduzidas no consumo na Região Autónoma da Madeira) e ainda sobre as bebidas não alcoólicas,
conforme se ilustra infra.

Relativamente às cervejas prevê-se o seguinte aumento das taxas de imposto:

► Superior a 0,5 % vol. e inferior ou igual a 1,2 % vol. de álcool adquirido, de € 8,34/hl para € 8,42/hl;

► Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e inferior ou igual a 7° plato, de € 10,44/hl para € 10,54/hl;

► Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 7° plato e inferior ou igual a 11° plato, de € 16,70/hl
para € 16,87/hl;

► Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 11° plato e inferior ou igual a 13° plato, de € 20,89/hl
para € 21,10/hl;

► Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 13° plato e inferior ou igual a 15° plato, de € 25,06/hl
para € 25,31/hl;

► Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 15° plato, de € 29,30/hl para € 29,59/hl.

Relativamente a outras bebidas fermentadas, tranquilas e espumantes, prevê-se o seguinte aumento das taxas de
imposto:

► De € 10,44/hl para € 10,54/hl.

Relativamente aos produtos intermédios prevê-se o seguinte aumento das taxas de imposto:

► De € 76,10/hl para € 76,86/hl.

Relativamente às bebidas espirituosas prevê-se o seguinte aumento das taxas de imposto:

► De € 1.386,93/hl para € 1.400,80/hl.
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No que se refere à taxa do imposto aplicável às bebidas espirituosas declaradas para consumo na Região Autónoma
da Madeira a taxa aplicável é igualmente incrementada de € 1.241,29/hl para € 1.253,70/hl.

A PL OE 2022 procede à alteração no sentido do incremento da unidade tributável das bebidas não alcoólicas, a
qual é constituída pelo número de hectolitros de produto acabado, sendo que a taxa de imposto varia entre €
1,01/hl (teor de açúcar inferior a 25g/l), € 6,08/hl (teor de açúcar seja inferior a 50g/l e igual ou superior a 25g/l),
€ 8,10/hl (teor de açúcar inferior a 80g/l e igual ou superior a 50g/l) e de € 20,26/hl (teor de açúcar igual ou
superior a 80g/l).

No que respeita aos concentrados, ocorre um aumento generalizado em todas as formas do produto:

► Na forma líquida: os valores aumentam de € 6,02/hl para € 6,08/hl, de € 36,11/hl para € 36,47/hl, de €
48,14/hl para € 48,62/hl e de € 120,36/hl para € 121,56/hl, consoante o teor de açúcar seja,
respetivamente, inferior a 25 g/l, inferior a 50 g/l e igual ou superior 25 g/l, inferior a 80 g/l e igual ou
superior a 50 g/l, ou igual ou superior a 80 g/l;

► Sob a forma de pó, grânulos ou outras formas sólidas:  de € 10,03/hl para 10,13/hl, de € 60,18/hl para €
60,78/hl, de € 80,24/hl para € 81,04/hl e de € 200,60 para € 202,61/hl por 100 quilogramas de peso
líquido, consoante o teor de açúcar seja, respetivamente, inferior a 25 g/l, inferior a 50 g/l e igual ou
superior 25 g/l, inferior a 80 g/l e igual ou superior 50 g/l, ou igual ou superior a 80 g/l.

A receita obtida com o IABA das bebidas não alcoólicas é consignada à sustentabilidade do Serviço Nacional de
Saúde e aos Serviços Regionais de Saúde das Regiões Autónomas, conforme o local de introdução no consumo.

Imposto sobre o Tabaco (“IST”)

A PL OE 2022 prevê uma alteração do elemento específico dos cigarros, o qual aumenta de € 101,00 para €
102,01.

Relativamente ao tabaco aquecido, a PL OE 2022 também introduz um agravamento ao nível do elemento
específico de € 0,0837/g para € 0,0845/g. Eleva-se ainda o montante mínimo de imposto relativo ao tabaco
aquecido de € 0,180 /g para € 0,182/g.

Quanto aos charutos e cigarrilhas, prevê-se uma subida do imposto mínimo, de € 412,10 para € 416,22 por
milheiro de charutos e de € 61,81 para € 62,43 por milheiro de cigarrilhas.

A taxa de imposto aplicável ao tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar e aos restantes tabacos de
fumar, rapé e tabaco de mascar é ligeiramente incrementada ao nível do elemento específico (de € 0,081/g para €
0,082/g), sendo que o valor do imposto não poderá ser inferior a € 0,177/g (o valor anterior situava-se nos €
0,175/g).

Também aumenta ligeiramente o elemento específico da tributação sobre o líquido contendo nicotina, em
recipientes utilizados para carga e recarga de cigarros eletrónicos (de € 0,32/ml para € 0,323/ml).
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Com a PL OE 2022 permanece inalterado o elemento específico e ad valorem aplicáveis aos cigarros fabricados na
Região Autónoma dos Açores e na Região Autónoma da Madeira, por pequenos produtores cuja produção anual
não exceda, individualmente, 500 t e que sejam consumidos na Região Autónoma dos Açores. Contudo, o limite
mínimo de imposto passa de 78% para 79% do montante mínimo de imposto aplicado sobre os cigarros.

No que respeita aos cigarros fabricados nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores por pequenos produtores
cuja produção anual não exceda, individualmente, 500 t e que sejam consumidos na Região Autónoma da Madeira,
o elemento específico aumenta de € 60,94 para € 61,55, sendo estipulado que o limite mínimo de imposto é
reduzido de 89% para 88% do montante mínimo de imposto aplicado sobre os cigarros.

Todavia, as taxas de imposto a adicionar a todos os cigarros consumidos na Região Autónoma da Madeira também
são elevadas ao nível de elemento específico, de € 21,40 para € 21,61.

Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (“ISP”)

A PL OE 2022 vem alargar o âmbito da isenção de ISP à eletricidade produzida para autoconsumo a partir de
fontes de energia renovável, até ao limite de 1 MW de potência instalada, tal como já se verificava sobre a
eletricidade que, comprovadamente, seja utilizada para produzir eletricidade, e para manter a capacidade de
produzir eletricidade, produzida a bordo de embarcações, utilizada para o transporte de passageiros e de
mercadorias por via férrea em comboio, metropolitano ou elétrico, e por trólei, utilizada pelos clientes finais
economicamente vulneráveis, beneficiários de tarifa social ou utilizada nas instalações sujeitas ao regime de
comércio europeu de emissão de licenças de gases com efeitos de estufa (CELE) ou a um acordo de racionalização
dos consumos de energia (ARCE), nos termos já em vigor.

Para efeitos desta nova isenção, a Direção-Geral de Energia e Geologia fica obrigada a comunicar trimestralmente à
AT, por transmissão eletrónica de dados, informação a definir por protocolo relativa aos autoprodutores sujeitos a
registo ou comunicação prévia.

A PL OE 2022 prevê a consignação de receita, até ao montante de € 10.000.000,00, do ISP cobrado sobre o
gasóleo colorido e marcado, ao financiamento da contrapartida nacional dos programas PDR 2020 e Mar 2020,
preferencialmente em projetos dirigidos ao apoio à agricultura familiar e à pesca tradicional e costeira, na
proporção dos montantes dos fundos europeus envolvidos.

Prevê-se igualmente a consignação da receita parcial do ISP cobrado sobre a gasolina, o gasóleo rodoviário e o
gasóleo colorido e marcado, no montante de € 30 000 000,00 anuais, ao Fundo Ambiental e destinada às áreas de
atuação de Floresta e gestão florestal sustentável.

Mantém-se em vigor, durante o ano de 2022, a majoração aplicável aos subsídios relativos à utilização de gasóleo
colorido e marcado pelos pequenos agricultores, detentores do estatuto de agricultura familiar, pequenos
aquicultores e para a pequena pesca artesanal e costeira, com um consumo anual até 2.000 litros, de € 0,06 por
litro sobre a taxa reduzida aplicável aos equipamentos utilizados nas atividades agrícola, florestal, aquícola e na
pesca com arte-xávega.
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Ainda neste âmbito, continua a ser concedido, em 2022, um subsídio à pequena pesca artesanal e costeira, que
corresponde a um desconto no preço final da gasolina consumida equivalente ao que resulta da redução de taxa
aplicável ao gasóleo consumido na pesca. Este subsídio é aplicado, nas mesmas condições, ao gás de petróleo
liquefeito (“GPL”), correspondendo a um desconto no preço final do GPL consumido equivalente ao que resulta da
redução da taxa aplicável ao gasóleo consumido na pesca.

A PL OE 2022 mantém uma norma transitória (elevando no entanto a taxa aplicável) relativamente aos produtos
petrolíferos e energéticos, a vigorar durante o ano de 2022, classificados e abrangidos pelos códigos NC 2701, NC
2702 e NC 2704,  que sejam utilizados na produção de eletricidade, de eletricidade e calor (cogeração), ou de gás
de cidade, por entidades que desenvolvam essas atividades como sua atividade principal, sendo tributados com
uma taxa correspondente a 100% da taxa de ISP e com uma taxa correspondente a 100% da taxa de adicionamento
sobre as emissões de CO2.

A taxa de 100% resultará da diferença entre um preço de referência para o CO2 estabelecido em € 30/tCO2 e o
preço resultante da aplicação da média aritmética do preço resultante dos leilões de licenças de emissão de gases
de efeito de estufa, com o limite máximo de € 5/tCO2.

Prevê-se que durante o ano de 2022, os produtos classificados e abrangidos pelos códigos NC 2710 19 61 a 2710
19 69 utilizados na produção de eletricidade, de eletricidade e calor (cogeração) ou de gás de cidade no continente,
sejam tributados com uma taxa correspondente a 75% da taxa de ISP e com uma taxa correspondente a 75% da
taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2, quando utilizados e consumidos no continente. No entanto, a
partir de 2023 estas percentagens são alteradas para 100%.

Relativamente aos produtos classificados e abrangidos pelos códigos NC 2710 19 41 a 2710 19 49 e NC 2710 19
61 a 2710 19 69, consumidos nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e utilizados para a produção de
eletricidade, de eletricidade e calor (cogeração) ou de gás de cidade, por entidades que desenvolvam essas
atividades como sua atividade principal, serão tributados com uma taxa correspondente a 37,5% da taxa de ISP e
com uma taxa correspondente a 37,5% da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2. As percentagens
aplicáveis às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira devem ter aumentos sucessivos de 50% em 2023, 75%
em 2024 e 100% em 2025.

Relativamente aos produtos classificados pelos códigos NC 2711, utilizados na produção de eletricidade, de
eletricidade e calor (cogeração) ou de gás de cidade, por entidades que desenvolvam essas atividades como sua
atividade principal, com exceção dos usados nas regiões autónomas, devem ser tributados com uma taxa
correspondente a 20% da taxa de ISP e com uma taxa correspondente a 20% da taxa de adicionamento sobre as
emissões de CO2. As percentagens aplicáveis neste âmbito devem ter aumentos sucessivos de 40% em 2023 e 50%
em 2024.

A PL OE 2022 vem estabelecer ainda que, durante o ano de 2022, os produtos energéticos classificados pelos
códigos NC 2701, 2702, 2704, 2713 e 2711 12 11, e o fuelóleo com teor de enxofre igual ou inferior a 1%,
classificado pelo código NC 2710 19 61, utilizados em instalações sujeitas a um acordo de racionalização dos
consumos de energia (ARCE), serão tributados com uma taxa correspondente a 10% da taxa de adicionamento
sobre as emissões de CO2.
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As percentagens aplicáveis nesta sede devem ter aumentos sucessivos até 2025 (30% em 2023, 65% em 2024 e
100% em 2025).

A PL OE 2022 determina que todos os produtos energéticos abrangidos pela norma transitória – com exceção dos
produtos classificados pelos códigos NC 2701, 2702 e 2704, que sejam utilizados na produção de eletricidade, de
eletricidade e calor (cogeração), ou de gás de cidade, por entidades que desenvolvam essas atividades como sua
atividade principal - que sejam utilizados em instalações abrangidas pelo Comércio Europeu de Licenças de Emissão
(“CELE”), incluindo as abrangidas pela Exclusão Opcional prevista no CELE, não estão sujeitos à taxa de
adicionamento sobre as emissões de CO2.

Ainda relativamente ao mesmo conjunto de produtos energéticos abrangidos pela norma transitória, a PL OE 2022
estabelece que as percentagens das taxas de tributação que se encontram previstas não se aplicam aos
biocombustíveis, biometano, hidrogénio verde e outros gases renováveis.

A receita obtida em sede de ISP relativa a introduções no consumo ocorridas em território continental será
consignada em 50% ao Sistema Elétrico Nacional (“SEN”) ou para a redução do défice tarifário do setor elétrico, no
mesmo exercício da sua cobrança, e 50% para as restantes finalidades e objetivos do Fundo Ambiental.

No que respeita às normas transitórias, cumpre referir que a PL OE 2022 estabelece uma autorização legislativa
que permite ao Governo suspender a tributação dos produtos classificados pelo código NC 2711, utilizados na
produção de eletricidade, de eletricidade e calor (cogeração), ou de gás de cidade, por entidades que desenvolvam
essas atividades como sua atividade principal, com exceção dos usados nas regiões autónomas, e dos produtos que
sejam utilizados em instalações sujeitas a um ARCE, no que se refere aos produtos energéticos classificados pelo
código NC 2711 12 11.

Imposto sobre Veículos (“ISV”)

Com a PL OE 2022 verifica-se um aumento generalizado das taxas de ISV aplicáveis aos automóveis (componente
cilindrada e ambiental dos veículos sujeitos às Tabelas A e B). bem como aos motociclos, triciclos e quadriciclos.

Passam a beneficiar do regime de admissão temporária os funcionários e agentes das Comunidades Europeias, que
por razões profissionais venham estabelecer residência em Portugal, relativamente a um automóvel ou motociclo
destinado a uso pessoal, adquirido no Estado membro da última residência ou no Estado membro de que são
nacionais ou ainda no mercado nacional, durante o período de tempo em que exerçam funções em território
nacional.

Os motociclos passam a ser incluídos no benefício dado às missões diplomáticas e consulares acreditadas em
Portugal e aos respetivos funcionários, relativamente ao regime de admissão ou importação temporária, para os
veículos de sua propriedade (não abrangendo apenas automóveis), incluindo os adquiridos em Portugal, em regime
de reciprocidade, dentro de determinados limites.
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Prevê-se uma extensão da isenção de imposto - atualmente aplicável aos veículos adquiridos para o exercício de
funções operacionais das equipas de sapadores florestais e da força de sapadores bombeiros florestais pelo
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., bem como os veículos adquiridos pelas corporações de
bombeiros para o cumprimento das missões de proteção civil, nomeadamente socorro, assistência, apoio e
combate a incêndios - aos veículos adquiridos para o exercício de funções operacionais da estrutura operacional e
da Força Especial de Proteção Civil pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Imposto único de Circulação (“IUC”)

Com a PL OE 2022 verifica-se um aumento generalizado das taxas de IUC aplicáveis a todos os veículos (categorias
A, B, C, D, E, F e G).

No âmbito das medidas da ação climática é mantido o incentivo à introdução no consumo de veículos de zero
emissões, o qual é extensível a motociclos de duas rodas e velocípedes, convencionais ou elétricos, e a
ciclomotores elétricos que possuam homologação europeia e estejam sujeitos a atribuição de matrícula, quando
aplicável, com exclusão daqueles classificados como enduro, trial, ou com sidecar e, bem assim, às bicicletas de
carga.
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Imposto Municipal sobre Imóveis (“IMI”)

Segunda avaliação de prédios urbanos

A PL OE 2022 introduz as seguintes principais alterações neste âmbito:

► Vem esclarecer que a AT – e não o chefe de finanças conforme consta na redação atual – tem legitimidade
para promover uma segunda avaliação do valor patrimonial tributário (“VPT”).

► Elimina-se a referência a que o novo VPT que venha a ser fixado, com base no facto de o anterior VPT se
encontrar distorcido face aos valores de mercado, releva apenas para efeitos de IRS, IRC e IMT. Presume-se,
assim, que o novo VPT seja válido para todos os efeitos fiscais (nomeadamente IMI).

► Acrescenta-se que, caso a segunda avaliação seja requerida pelos sujeitos passivos, e se, em resultado desta,
o VPT se mantiver ou aumentar, as despesas com a mesma avaliação devem ser por estes reembolsadas à
AT.

Regime transitório do IMI – prédios urbanos arrendados (antes da entrada em vigor do Regime de
Arrendamento Urbano)

A PL OE 2022 introduz as seguintes principais alterações neste âmbito:

► Os proprietários, usufrutuários ou superficiários de prédios urbanos arrendados por contratos de
arrendamento para habitação celebrados antes da entrada em vigor do Regime de Arrendamento Urbano,
devem apresentar, anualmente, no período compreendido entre 1 de janeiro e 15 de fevereiro do ano
seguinte (antes da alteração promovida pelo OE, o período relevante seria 1 de novembro a 15 de
dezembro), a participação de rendas conforme modelo e procedimentos oficiais (em contraposição ao valor
da última renda mensal, conforme previsto na redação atual).

► O VPT determinado na avaliação geral deverá prevalecer, designadamente, na falta de apresentação, dentro
do prazo previsto, dos elementos constantes do ponto anterior.

► A falsificação, viciação e alteração dos elementos comprovativos ou as omissões ou inexatidões da
participação referida no primeiro ponto, quando não devam ser punidas pelo crime de fraude fiscal,
constituem contraordenação punível nos termos do Regime Geral das Infrações Tributárias (“RGIT”).
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Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (“IMT”)

Incidência objetiva

A PL OE 2022 prevê o alargamento da incidência de IMT nas seguintes situações:

► 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 adjudicação dos bens imóveis aos sócios na redução de capital e no reembolso de prestações acessórias ou
outras formas de cumprimento de obrigações pelas sociedades referidas no ponto anterior.

► A adjudicação de bens imóveis aos participantes como reembolso em espécie de unidades de participação
decorrente do resgate das unidades de participação e da redução de capital de fundos de investimento
imobiliário fechados de subscrição particular.

Determinação do valor tributável – direito real de habitação duradoura

► A PL OE 2022 prevê que, se a propriedade for transmitida separadamente do usufruto, uso ou habitação e
também do direito real de habitação duradoura, o imposto é calculado sobre o valor da nua-propriedade,
determinado nos termos do Código do IMT, ou sobre o valor constante do ato ou do contrato, se for superior.

► Quando se constitua direito real de habitação duradoura, o imposto é liquidado sobre o valor da caução,
exceto quando haja lugar à sua renúncia ou transmissão, casos em que o imposto é liquidado sobre o valor
atual desse direito, calculado nos termos do Código do IMT, ou sobre o valor constante do ato ou do contrato,
se for superior.

► Neste âmbito, alarga-se a aplicação das regras especiais de determinação do valor tributável para efeitos do
IMT da propriedade quando separada do direito real de habitação duradoura, em função da idade da pessoa
cuja vida dependam aqueles direitos.
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Taxas

A PL OE 2022 vem rever os escalões sobre os quais incidem IMT, no âmbito da aquisição de prédio urbano ou de
fração autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, para os seguintes
montantes:

Valor sobre que incide o IMT
Taxas percentuais

Marginal Média (*)

Até € 93.331 0 0

De € 93.331 e até € 127.667 2 0,537 9

De € 127.667 e até € 174.071 5 1,727 4

De € 174.071 e até € 290.085 7 3,836 1

De € 290.085 e até € 580.066 8 -

De € 580.066 e até € 1.010.000 6 (taxa única)

Superior a € 1.010.000 7,5 (taxa única)

(*) No limite superior do escalão

Adicionalmente, a PL OE 2022 revê os escalões sobre os quais incidem o IMT, no âmbito da aquisição de prédio
urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação, não abrangidas pelos casos
acima mencionados, para os seguintes montantes:

Valor sobre que incide o IMT
Taxas percentuais

Marginal Média (*)

Até € 93.331 1 1

De € 93.331 e até € 127.667 2 1,268 9

De € 127.667 e até € 174.071 5 2,263 6

De € 174.071 e até € 290.085 7 4,157 8

De € 290.085 e até € 556.344 8 -

De € 556.344 e até € 1.010.000 6 (taxa única)

Superior a € 1.010.000 7,5 (taxa única)

(*) No limite superior do escalão

Por fim, a PL OE 2022 prevê que se apliquem regras especiais na transmissão de figuras parcelares do direito de
propriedade e da propriedade separada dessas figuras parcelares, e não apenas de partes de prédio no caso de
aquisição de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação (própria
e permanente ou não). Neste âmbito, a PL OE 2022 vem determinar que se não se transmitir a totalidade do prédio
ou se se transmitirem figuras parcelares do direito de propriedade, ou da propriedade separada dessas figuras
parcelares, ao valor tributável aplica-se a taxa correspondente ao valor global do prédio tendo em consideração a
parte ou o direito transmitidos.
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Imposto do Selo (“IS”)

Isenções subjetivas de IS

A PL OE 2022 prevê que as instituições de crédito, sociedades financeiras, empresas de seguros e resseguros ou
outras entidades a elas legalmente equiparadas não beneficiem das isenções subjetivas deste imposto, as quais se
encontram consagradas para o Estado, as Regiões Autónomas, as autarquias locais e as suas associações e
federações de direito público e quaisquer dos seus serviços, estabelecimentos e organismos, ainda que
personalizados, compreendidos os institutos públicos, que não tenham carácter empresarial, bem como para as
instituições de segurança social, as pessoas coletivas com estatuto de utilidade pública e as instituições
particulares de solidariedade social e entidades a estas legalmente equiparadas.

IS sobre crédito ao consumo

A PL OE 2022 prevê a continuação do agravamento em 50% das taxas de imposto aplicáveis à utilização de crédito
concedido no âmbito de contratos de crédito a consumidores abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de
junho.
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Benefícios Fiscais

Autorização legislativa no âmbito do EBF

A PL OE 2022 estabelece uma autorização legislativa ao Governo para a criação um regime de benefícios fiscais no
âmbito do Programa de Valorização do Interior aplicável a sujeitos passivos de IRC, em função dos gastos
resultantes da criação de posto de trabalho em territórios do interior. Nos termos desta autorização legislativa,
prevê-se que este regime contemple uma dedução à coleta, até ao respetivo limite, correspondente a 20% dos
gastos do período incorridos com a criação de postos de trabalho, que excedam o valor da retribuição mínima
nacional garantida. De referir que os territórios do interior, relevantes para a aplicação deste regime, deverão ser
definidos por portaria dos membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças e da coesão territorial. Este
regime ficará, no entanto, dependente da aprovação por parte das instituições competentes da União Europeia
para alargar o regime de auxílios de base regional.

Autorizações legislativas para start-up

Nos termos da PL OE 2022, fica o Governo autorizado a promover a definição do conceito legal de “start-up”,
estipulando o sentido e extensão do mesmo através da determinação dos limiares efetivos da sua elegibilidade. O
conceito em apreço será relevante para efeitos de concessão de apoios financeiros ou fiscais, tendo em vista a
promoção do ecossistema nacional de empreendedorismo e a definição de políticas específicas de investimento, em
linha com as reflexões efetuadas a nível da União Europeia materializadas no compromisso efetuado durante a
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, através da Declaração UE Startup Nations Standard of
Excellence.

Adicionalmente, prevê também a PL OE 2022 uma autorização legislativa ao Governo no sentido de consagrar um
regime especial de tributação aplicável aos ganhos previstos no n.º 7 da alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º do Código
do IRS. Nos termos desta autorização legislativa, deverá o Governo definir a qualificação jurídico-tributária dos
rendimentos auferidos, estabelecer o facto gerador do imposto e a respetiva exigibilidade, instituir um limite
máximo de aplicação do regime a ganhos não superiores a € 100.000 e prever as obrigações acessórias, o quadro
sancionatório e as disposições antiabuso aplicáveis.

Renovação do Benefício Fiscal Contratual

A PL OE 2022 vem renovar o regime contratual de benefícios fiscais que havia terminado no final de 2021. Desta
forma, voltam a poder ser concedidos benefícios fiscais, em regime contratual, a projetos de investimento com
aplicações relevantes de montante igual ou superior a € 3.000.000, até 31 de dezembro de 2027.

Com esta proposta de alteração, reativa-se um dos principais instrumentos fiscais de apoio ao investimento
empresarial com impacto relevante no desenvolvimento estratégico da economia nacional e que, em conformidade
com as regras de auxílios de estado, possibilita:

► Atribuição de crédito de imposto compreendido entre 10% e 25% das aplicações relevantes do projeto;

► Isenção ou redução de IMI, durante a vigência do contrato de benefícios fiscais, relativamente aos prédios
utilizados pelo promotor no âmbito do projeto de investimento;
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► Isenção ou redução de IMT, relativamente às aquisições de prédios incluídas no plano de investimento e
realizadas durante o período de investimento;

► Isenção de Imposto do Selo, relativamente a todos os atos ou contratos necessários à realização do projeto
de investimento.

Atualização do Mapa de Auxílios Regionais

A PL OE 2022 incorpora já atualização do mapa nacional de auxílios estatais com finalidade regional para o período
de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2027. Neste âmbito, os benefícios fiscais concedidos às empresas no
âmbito do regime de benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo e do Regime Fiscal de Apoio ao
Investimento (“RFAI”) passam a ser os seguintes:

Código
NUTS Nome da região NUTS

Intensidade
máxima de

auxílio

Código
NUTS Nome da região NUTS Intensidade

máxima de auxílio

1) Regiões elegíveis para auxílio nos termos da
alínea a) do n.º 3 do artigo 107.º do Tratado sobre
o funcionamento da União Europeia

2) Regiões elegíveis para auxílio nos termos da alínea c)
do n.º 3 do artigo 107.º do Tratado sobre o
funcionamento da União Europeia

PT11 Norte 30% PT150 Algarve (parcial) 15%
PT16 Centro (PT)

Apenas as seguintes partes da região NUTS 3 são elegíveis:
São Brás de Alportel, Alferce, Boliqueime, Cachopo,
Ferreiras, Loulé (São Clemente), Loulé (São Sebastião),
Mexilhoeira Grande, Monchique, Paderne, Pechão, Quelfes,
São Bartolomeu de Messines, São Marcos da Serra, União
das freguesias de Algoz e Tunes, União das freguesias de
Conceição e Estoi, Vaqueiros.

PT16B Oeste 30%
PT16D Região de Aveiro 30%
PT16E Região de Coimbra 30%
PT16F Região de Leiria 30%
PT16G Viseu Dão Lafões 30%
PT16H Beira Baixa 30%
PT16I Médio Tejo 30%
PT16bJ Beiras e Serra da Estrela 40% PT170 Área Metropolitana de

Lisboa (parcial)
15%

PT18 Alentejo
PT181 Alentejo Litoral 30%

Apenas as seguintes partes da região NUTS 3 são elegíveis:
Alcochete, Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, Moita, Pinhal
Novo, Quinta do Anjo, Sado, São Francisco, União das
Freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia, União das
Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, União das
Freguesias de Palhais e Coina, União das Freguesias de
Pegões, União das Freguesias de Poceirão e Marateca.

PT184 Baixo Alentejo 30%
PT185 Lezíria do Tejo 30%
PT186 Alto Alentejo 40%
PT187 Alentejo Central 30%

PT20 Região Autónoma dos
Açores 50%

PT30 Região Autónoma da
Madeira 40%

NUT - Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos
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Incentivo fiscal à recuperação

Prevê a PL OE 2022 a criação de um Incentivo Fiscal à Recuperação (“IFR”), em moldes semelhantes ao Crédito
Fiscal Extraordinário ao Investimento (“CFEI II”), apresentando, contudo, algumas particularidades.

Com efeito, e à semelhança do CFEI II, o IFR é aplicável aos sujeitos passivos de IRC que exerçam, a título principal,
uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, que disponham de contabilidade regularmente
organizada, cujo lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos, que tenham a situação tributária
regularizada e que não cessem contratos de trabalho durante três anos, ao abrigo das modalidades de
despedimento coletivo ou despedimento por extinção do posto de trabalho.

Contudo, o IFR prevê também que os sujeitos passivos de IRC que usufruam deste incentivo não possam distribuir
lucros durante três anos, contados do início do período de tributação em que se realizem as despesas de
investimento elegíveis.

O IFR traduz-se numa dedução à coleta de IRC do período de tributação de 2022, e até à concorrência do 70%
respetivo montante, das despesas de investimento em ativos afetos à exploração (até ao limite máximo acumulado
de € 5.000.000), que sejam efetuadas nos últimos seis meses do período de tributação de 2022, correspondentes
a:

► 10% das despesas elegíveis, até ao valor correspondente à média aritmética simples das despesas de
investimento elegíveis dos três períodos de tributação anteriores;

► 25% das despesas elegíveis, na parte que exceda o limite previsto no ponto anterior.

De notar que, no caso de sujeitos passivos que tenham iniciado atividade após 1 de janeiro de 2019, a média
aritmética acima referida será apurada com referência aos dois períodos de tributação anteriores. No caso de início
de atividade em, ou após, 1 de janeiro de 2020, a média aritmética será determinada com base no período de
tributação anterior. E no caso de início de atividade em, ou após, 1 de janeiro de 2021, apenas será aplicável a
componente de dedução de 10% ao investimento realizado durante o período elegível.

O IFR apurado que não for passível de dedução do período de tributação de 2022, por insuficiência de coleta,
poderá ser deduzido, nas mesmas condições, nos cinco períodos de tributação seguintes, não sendo cumulativo,
relativamente às mesmas despesas de investimento, com quaisquer outros benefícios fiscais da mesma natureza,
nem relevando para a limitação da utilização de benefícios fiscais prevista no n.º 1 do artigo 92.º do Código do IRC.

No caso de sujeitos passivos a quem seja aplicado o regime especial de tributação de grupos de sociedades, a
dedução à coleta correspondente ao incentivo em apreço será aplicada até à concorrência de 70% da matéria
coletável do grupo, mas não poderá exceder 70% da matéria coletável que seria apurada individualmente por cada
uma das sociedades que realizaram as despesas elegíveis.

Para efeitos do presente incentivo, são consideradas despesas de investimento elegíveis as efetuadas
relativamente a ativos fixos tangíveis (com algumas exceções) adquiridas em estado novo e que entrem em
funcionamento até ao final do período de tributação de 2022 ou intangíveis sujeitas a deperecimento.
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Em caso de incumprimento das regras de elegibilidade das despesas de investimento, deverá ser devolvido o
montante de imposto que deixou de ser liquidado em virtude da aplicação do IFR, acrescido de juros
compensatórios majorados em 15 pontos percentuais.

Apoio extraordinário à implementação da submissão do ficheiro SAF-T (PT) relativo à contabilidade e
código único de documento (“ATCUD”)

No âmbito do adiamento das obrigações fiscais relativas à submissão do ficheiro SAF-T (PT) relativo à contabilidade
e ATCUD, foi mantido, relativamente às micro, pequenas e médias empresas, o apoio extraordinário
correspondente à consideração, em 120% dos respetivos gastos contabilizados no período de tributação de 2022
(ou aos gastos contabilizados relativos a amortizações e depreciações durante a vida útil do ativo caso este seja
sujeito a deperecimento), relativos aquisição de bens e serviços diretamente necessários para a implementação dos
desenvolvimentos que permitam assegurar as respetivas submissão / inclusões prévias, contando que a
implementação da submissão do SAF-T relativo à contabilidade esteja concluída até ao final do período de
tributação de 2023 e o ATCUD passe a constar de todas as faturas emitidas a partir de 1 de janeiro de 2023.

Caso o sujeito passivo não conclua a implementação dos desenvolvimentos que permitam assegurar a previa
submissão do ficheiro SAF-T (PT) relativo à contabilidade no âmbito da IES ou do ATCUD nos prazos acima
mencionados, as majorações indevidamente consideradas devem ser acrescidas ao lucro tributável do ano em que
se verificou o incumprimento, adicionadas de 5%.

Incentivos à reabilitação urbana

De acordo com a PL OE 2022, a isenção de IMT na primeira transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação
urbana, a afetar a arrendamento para habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana,
também a habitação própria e permanente, deverá ficar sem efeito nos seguintes casos: (i) se aos imóveis for dado
destino diferente daquele em que assentou o benefício (habitação própria e permanente / arrendamento para
habitação permanente), no prazo de seis anos a contar da data da transmissão, (ii) os imóveis não forem afetos a
habitação própria e permanente no prazo de seis meses a contar da data da transmissão ou (iii) se os imóveis não
forem objeto da celebração de um contrato de arrendamento para habitação permanente no prazo de um ano a
contar da data da transmissão. Neste caso, o sujeito passivo deverá solicitar a liquidação do IMT no prazo de 30
dias.

Prédios urbanos construídos, ampliados, melhorados ou adquiridos a título oneroso, destinados a
habitação

A isenção de IMI em causa passa a considerar o rendimento bruto total do agregado familiar em vez do rendimento
coletável para efeitos de IRS. A isenção passa a ser de aplicação automática (i.e., dispensa o pedido por parte do
sujeito passivo) nas situações de aquisição onerosa.

https://people.ey.com/personal/antonio_neves_pt_ey_com/Documents/Documents/Finertec%20-%20Leasing%20Imobili%C3%A1rio.doc?web=1
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IVA - Transmissões de bens e prestações de serviços a título gratuito

A não sujeição a IVA das transmissões de bens e as prestações de serviços efetuadas, a título gratuito, passa a
estar limitada a 25% (no seu conjunto), do montante do donativo recebido ao invés dos anteriores 10%.

Benefícios às cooperativas

Os benefícios fiscais previstos para cooperativas passam a não ser aplicáveis às instituições de crédito, sociedades
financeiras, empresas de seguros e resseguros ou a outras entidades a elas legalmente equiparadas.

Mecenato cultural extraordinário para 2022

A PL OE 2022 contempla a prorrogação do regime de mecenato cultural extraordinário, mantendo-se em vigor
durante o ano de 2022 nos mesmos termos que no ano anterior.

Ou seja, os donativos enquadráveis no regime de benefícios fiscais ao mecenato cultural são majorados em 10
pontos percentuais, desde que:

► O montante anual seja de valor igual ou superior a € 50.000 por entidade beneficiária;

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

► As referidas ações ou projetos sejam previamente reconhecidos por despacho dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da cultura.

Adicionalmente, é ainda previsto que o limite aplicável à dedução dos donativos atribuídos às entidades de natureza
privada consideradas beneficiárias do mecenato cultural (8/1000 do volume de vendas ou de serviços prestados) é
elevado em 50% quando a diferença seja relativa a ações ou projetos na área da conservação do património ou
programação museológica.

Os donativos pelo regime de mecenato cultural extraordinário podem ser majorados em 20 pontos percentuais
quando as ações ou projetos tenham conexão direta com territórios do interior, definidos por despacho dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da cultura.

Majoração de donativos

À semelhança de anos anteriores, os donativos atribuídos por pessoas singulares ou coletivas deverão beneficiar do
regime previsto para o mecenato cultural, quando atribuídos a favor da Estrutura de Missão para as Comemorações
do V Centenário da Circum-Navegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães (2019-2022),
durante o respetivo mandato.
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Outras disposições de caráter fiscal

Jornada Mundial da Juventude

A PL OE 2022 estabelece que os donativos concedidos à Fundação JMJ - Lisboa 2023, entidade incumbida de
assegurar a preparação, organização e coordenação da “Jornada Mundial da Juventude”, a realizar em 2023, em
Lisboa, são considerados gastos do período para efeitos de IRC e da categoria B do IRS, em valor correspondente a
140% do respetivo total.

Mantem-se ainda a dedutibilidade à coleta do IRS, do ano a que dizem respeito, de 30% dos donativos concedidos à
Fundação, por pessoas singulares residentes em território nacional, desde que não tenham sido contabilizados
como gastos do período.

Os referidos donativos não dependem de reconhecimento prévio, ficando a entidade beneficiária sujeita às
obrigações acessórias estabelecidas no âmbito dos benefícios fiscais relativos ao mecenato.

O regime previsto vigorará até à conclusão da Jornada Mundial da Juventude a realizar em 2023.

Contratos de empréstimo em “renminbi”

A PL OE 2022 determina que ficam isentos de IRS ou IRC os juros decorrentes de contratos de empréstimo
celebrados pela IGCP, E. P. E., em nome e em representação da República Portuguesa, sob a forma de obrigações
denominadas em renminbi colocadas no mercado doméstico de dívida da República Popular da China, desde que
subscritos ou detidos por não residentes sem estabelecimento estável em território português ao qual o
empréstimo seja imputado, com exceção de residentes em país, território ou região sujeito a um regime fiscal
claramente mais favorável constante de lista aprovada por portaria do membro do Governo responsável pela área
das finanças. Estabelece-se, também, os meios comprovativos que deverão ser detidos pelo IGCP, E.P.E. para
efeitos desta isenção.
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Sector Financeiro

Contribuição sobre o setor bancário e Adicional de solidariedade sobre o setor bancário

Conforme expetável, a PL OE 2022 não prevê a prorrogação do regime da contribuição sobre o setor bancário,
nem do regime do adicional de solidariedade sobre o setor bancário, uma vez que a aplicação destas contribuições
durante o ano de 2022 já havia sido assegurada ao abrigo da Lei n.º 99/2021, de 31 de dezembro.



EY | Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2022 39

Contribuições e Taxas

A manutenção da vigência das principais contribuições especiais em 2022 foi aprovada no final do ano de 2021,
através da Lei n.º 99/2021, de 31 de dezembro. De acordo com este diploma, foram então prorrogados os regimes
jurídicos referentes (i)  à contribuição sobre o setor bancário, (ii) ao  adicional de solidariedade sobre o setor
bancário, (iii) à contribuição extraordinária sobre o setor farmacêutico, (iv) à contribuição extraordinária sobre os
fornecedores da indústria de dispositivos médicos do SNS e (v) à contribuição extraordinária sobre o setor
energético (clarificando que todas as referências feitas ao ano de 2015 e 2017 se consideram feitas ao ano de
2022), em moldes idênticos aos do ano transato.

Neste contexto, a este nível, a PL OE 2022 vem apenas determinar (i) a manutenção dos valores mensais da
contribuição sobre o audiovisual, bem como (ii) a regulamentação, por decreto-lei, num prazo de 90 dias, da
contribuição especial para a conservação dos recursos florestais.



EY | Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2022 40

Contencioso Tributário

Lei Geral Tributária (“LGT”)

De acordo com a PL OE 2022, também os prazos para exercício do direito de defesa em quaisquer procedimentos,
para o exercício do direito à redução de coimas e para o pagamento antecipado de coimas, passam a estar
abrangidos pelo regime das chamadas “férias fiscais”, pelo que que se terminarem no decurso do mês de agosto
são transferidos para o primeiro dia útil do mês de setembro.
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