
g Nota de abertura

Mudam-se os tempos, mudam-se as prioridades…

g LEGISLAÇÃO  

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL PARA 2023 FIXADO EM € 760. IAS EM € 480,43 
SEGURANÇA SOCIAL - PRORROGADA POR 3 MESES ATUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO   
SEMANA DE TRABALHO DE 4 DIAS - APROVADO PROGRAMA-PILOTO 

PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DE DIVERSOS DOCUMENTOS     

g FISCALIDADE 

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2023 - ALTERAÇÕES FISCAIS    
IRS - TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE 2023        
FLEXIBILIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL - FATURAS EM PDF ATÉ FINAL/2023  
IMPOSTOS - FICHEIRO SAF-T (PT) DA CONTABILIDADE ADIADO DE NOVO     

O novo ano afigura-se desafiante, embora ninguém saiba verda-
deiramente o que vai acontecer. Há demasiadas incógnitas na 
equação, desde logo a começar pela imprevisibilidade da evolu-
ção da guerra na Europa, das suas repercussões económicas e 
dos eventuais contágios a outras regiões. 
 
Para já são certas uma inflação elevada e novas subidas nas 
taxas de juro. E isso é relevante, uma vez que essa situação ar-
rasta quebra no consumo e menos crescimento económico e, em 
alguns países, a recessão e o aumento do desemprego, que 
podem ser mais ou menos profundos e demorados. 
 
Embora, na situação atual, as previsões para Portugal sejam sim-
páticas e, em particular na atividade da construção, onde espera-
mos um crescimento real de 1,9%, o maior problema seja a falta 
de mão-de-obra, haverá mudanças objetivas das condições a que 
importa estar atento. 
 
Com efeito, é natural que a subida das taxas de juro em paralelo 
com o aumento da perceção do risco de crédito retire alguma li-
quidez ao mercado e crie estrangulamentos financeiros em muitas 
empresas. Os incumprimentos (e as falências) vão aumentar. 
 
Os custos irão continuar a crescer mais rapidamente que os volu-
mes de negócios e as margens estarão sob pressão. Se a isso 
juntarmos o aumento do custo do crédito, dependendo do nível 
de endividamento, poderemos vir a enfrentar dificuldades em sus-
tentar a rentabilidade dos negócios. 
 

Pior será se a tão desejada estabilização dos preços dos materiais 
de construção, importante para que os custos da construção não 
se tornem incomportáveis, acabar por se tornar numa redução. 
Nesse caso teríamos dois efeitos. 
 
O primeiro, muito conhecido de quem trabalha com o ferro, é o 
de, provocar uma diminuição das margens e, no limite, vender 
mais barato do que se comprou. 
 
Mas, mesmo que não chegue a tanto, há sempre um outro que, 
embora menos visível, é particularmente pernicioso e que resulta 
na redução nominal dos proveitos. Não estamos a pensar só nos 
volumes, estamos a referir-nos ao facto de que, durante o pro-
cesso de ajustamento, que pode demorar muitos meses, a maioria 
dos custos já aumentou e, na maior parte dos casos, irá perma-
necer ou continuar a aumentar em termos nominais, ao mesmo 
tempo que os proveitos irão diminuir. Em resumo, vende-se o 
mesmo, o trabalho é igual (ou maior), os custos crescem e recebe-
se cada vez menos. Para além da margem, a tesouraria vai so-
frer. 
 
Num cenário como este, a gestão terá que ajustar-se e as estra-
tégias das empresas também. Num mercado tão competitivo 
como é o nosso, não será fácil melhorar margens, pelo que o au-
mento da eficiência e o atingir uma escala adequada serão fun-
damentais para diluir custos. 
 
Bom Ano! 
 

 
 

nº 401, 31.dezembro.2022

https://www.apcmc.pt/gold-partner/gold-partner-apcmc/
https://www.apcmc.pt/
https://prt.sika.com/pt/sika-consigo/sikaceram-670-elite.html
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g SEGURANÇA SOCIAL - PRORROGADA POR  
3 MESES ATUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO  
DE TRABALHADORES   
 
Em Nota divulgada no passado dia 27 de dezembro, a segu-
rança social decidiu prorrogar por mais 3 meses, até 31 de 
março de 2023, o prazo para as entidades empregadoras ou 
os seus representantes legais atualizarem e registarem os 
dados de contratos para vínculos ativos já comunicados, por 
forma a garantir a atualização de todos os contratos vigen-
tes. 

 
Lembramos que a segurança social passou a exigir desde 
abril passado a comunicação pelas empresas/empregadores 
de mais elementos (para além da modalidade de contrato e 
do tempo de trabalho), relativos aos «novos» trabalhadores, 
estabelecendo igualmente que as empresas deviam, a partir 
de abril p.p. e até 31 DE DEZEMBRO DE 2022, proceder à atua-
liza¬ção da informação nos contratos/trabalhadores ativos 
admitidos anteriormente, o que deverão fazer, na respetiva 
área reservada da segurança social direta, através do serviço 
«Vínculos de Trabalhadores» >> «Consultar Trabalhadores». 
 
 

g SEMANA DE TRABALHO DE 4 DIAS  
- APROVADO PROGRAMA-PILOTO     
 
A Portaria 301/2022, de 20 de dezembro, aprovou os termos 
do programa-piloto «Semana de Quatro Dias», que visa a 
adoção experimental de uma redução da semana de trabalho 
para quatro dias. 
 
Previsto no artigo 204.º da Lei 12/2022, de 27 de junho 
(OE/2022), no âmbito da promoção do estudo, debate e cons-
trução de novos modelos de organização do trabalho, o pro-
grama-piloto é dirigido às empresas e respetivos 
trabalhadores que a ele queiram aderir voluntariamente e tem 
como objetivos específicos avaliar: 
 
 Novas formas de organização e equilíbrio dos tempos 

de trabalho, que acautelem os interesses dos trabalha-
dores, diminuam os custos de funcionamento das em-
presas e os custos ambientais; 

 
 O impacto que a redução do tempo de trabalho, sem 

perda de rendimento, tem na qualidade de vida dos tra-
balhadores e suas famílias; 

 
 Os efeitos sobre a produtividade, a qualidade dos ser-

viços prestados e o absentismo. 
 

AS EMPRESAS INTERESSADAS EM IMPLEMENTAR A SEMANA DE 4 
DIAS, COM A CORRESPONDENTE REDUÇÃO DO NÚMERO DE HORAS DE 
TRABALHO E SEM DIMINUIÇÃO DA RETRIBUIÇÃO, nada pagando ou 
recebendo para o efeito, submetem a sua inscrição através 
de formulário a disponibilizar no site do IEFP, sendo avaliadas 
antes, durante e após o referido programa, através de indi-
cadores relativos à empresa, designadamente produtividade 
e custos intermédios, e aos trabalhadores, incluindo a saúde 
e bem-estar, com recurso a metodologia a definir pela equipa 
coordenadora. 

 
EMPRESÁRIOS CHUMBAM SEMANA DOS 4 DIAS 

 
Em recente inquérito promovido pela AEP, Associação Em-
presarial de Portugal, entre os seus associados, divulgado 
designadamente na sua publicação periódica Portugal Em-
presarial, a «implementação da semana de quatro dias, tal 
como proposto pelo Governo em sede de Concertação So-
cial, não convence os empresários, que consideram que a 
medida terá um impacto "muito negativo" sobre a competiti-
vidade, a produtividade e os lucros das empresas» 
 
Entre os inquiridos (responderam 1130 empresas), 71% con-
sideram o impacto da medida nas empresas "negativo ou 
muito negativo" para os lucros, 70% para a organização dos 
processos internos das empresas, 69% alertam para os efei-
tos a nível da competitividade e 65% para a queda da produ-
tividade. Por outro lado, mais de um terço considera que a 
medida só beneficia os trabalhadores (quase 50% no caso 
da indústria), sendo que outros tantos defendem mesmo que 
"não será benéfica para nenhuma das partes”. 
 
Face a tais resultados, Luís Miguel Ribeiro, Presidente da 
AEP, considera que "é muito clara a opinião dos empresários 
relativamente à falta de oportunidade de se avançar com este 
modelo e o grande ceticismo da sua aplicação ao setor in-
dustrial", admitindo que a situação "poderá ser interessante" 
para os serviços, que podem ser realizados à distância.  
 
Ainda segundo a AEP, só 10% das empresas inquiridas 
acham que a medida pode ser "muito benéfica" tanto para 
empresas como para trabalhadores, não havendo nenhuma 
resposta a considerar que sejam as empresas a tirar melhor 
partido da mudança.  
 
E questionados sobre os vários cenários possíveis em termos 
de contrapartidas, todos são chumbados pelos empresários, 
independentemente de haver ou não apoios financeiros da 
Estado para fazer a transição. Mesmo com um corte de 10% 
nos salários e com apoios do Estado, 86% dos inquiridos con-
tinuam a achar que a situação é pouco ou mesmo nada van-
tajosa. Número que sobe para 94% no caso de haver uma 
redução de 20% nas horas trabalhadas, sem qualquer corte 
salarial, e sem apoios para fazer a transição. 
 
(Fonte: AEP, Portugal Empresarial) 

g LegisLação 
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g LegisLação

 
HORÁRIO CONCENTRADO 

 
A legislação atual já prevê a semana de trabalho de 4 dias, 
sem perda de retribuição e sem redução do tempo de traba-
lho, quando admite (artigo 209.º do Código do Trabalho) que 
o período normal de trabalho diário pode ter aumento até 4 
horas diárias:  

a) Por acordo entre empregador e trabalhador ou por ins-
trumento de regulamentação coletiva (IRCT), para con-
centrar o período normal de trabalho semanal no 
máximo de 4 dias de trabalho;  

b) Por IRCT, para estabelecer um horário de trabalho que 
contenha, no máximo, 3 dias de trabalho consecutivos, 
seguidos no mínimo de 2 dias de descanso, devendo 
a duração do período normal de trabalho semanal ser 
respeitado, em média, num período de referência de 
45 dias.  

 
 
 

g IAS PARA 2023 FIXADO EM € 480,43     
 
A Portaria 298/2022, de 16 de dezembro, procedeu à 
atuali¬zação do valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS) 
para 2023, fixando-o em € 480,43.  
 
Um aumento de 8,4% relativamente ao que vigorou em 2022 
(€ 443,20). 
 
Lembramos que o IAS constitui o referencial determinante 
para o acesso a determinadas prestações sociais e para a fi-
xação, cálculo e atualização de apoios sociais e outras des-
pesas e receitas do Estado, designadamente o subsídio de 
desemprego, que passa a ter como limite máximo o valor de 
€ 1.201,08 (2,5*IAS).  
 

g SUBSÍDIOS DE REFEIÇÃO E VIAGEM / 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g MENAC – MECANISMO NACIONAL ANTI-
CORRUPÇÃO (CANAIS DE DENÚNCIA INTERNA)   
 
A Portaria 292-A/2022, de 9 de dezembro, concluiu o pro-
cesso de criação do Mecanismo Nacional Anticorrupção 
(MENAC), aprovado pelo Decreto-Lei 109-E/2021, de 9 de 
dezembro, estabelecendo os respetivos quadros dirigente e 
de apoio técnico e administrativo, depois da Portaria 
164/2022, de 23 de junho, ter regulado a respetiva instala-
ção. 
 

 
Lembramos que o MENAC tem, de entre as suas várias atri-
buições, a competência para instruir os pro¬cessos e aplicar 
as coimas previstas para as infrações ao regime geral de pro-
teção de denunciantes de infrações do direito da UE, apro-
vado pela Lei 93/2021, de 20 de dezembro, em vigor desde 
18 de junho p.p., comentado neste site e nos Boletins de ja-
neiro e maio p.p., que obriga as médias e grandes empresas 
(com 50 ou mais trabalhadores), entre outras, a disporem de 
canais de denúncia interna (mas permitindo que as médias 
empresas – 50 a 249 trabalhadores – parti¬lhem recursos no 
que respeita à receção de denúncias e ao respetivo segui-
mento). 
 
 

g GÁS NATURAL – APOIO ÀS EMPRESAS COM 
CONSUMO SUPERIOR A 10.000 M³     
 
O Decreto-Lei 84-D/2022, de 9 de dezembro, aprovou, para 
vigorar até 31 de dezembro de 2023, um regime transitório 
de estabilização de preço do gás natural direcionado para as 
pessoas coletivas ligadas em baixa, média e alta pressão 
com consumos anuais superiores a 10.000 m³. 

 
O apoio é concedido via alocação ao Sistema Nacional de 
Gás de uma verba de € 1000 milhões, que permitirá a criação 
de um regime transitório de estabilização de preço. Os bene-
ficiários têm direito a um desconto sobre o preço do gás na-
tural, equivalente à diferença entre o preço da componente 
de energia, constante da fatura, e o seu valor de referência. 
 
Lembramos que o Decreto-Lei 57-B/2022, de 6 de setembro, 
já tinha aprovado um regime de apoio aos clientes finais liga-
dos em regime de baixa pressão (famílias e pequenos negó-
cios) com consumos anuais inferiores ou iguais a 10 000 m³, 
permitindo-lhes o regresso ao regime de tarifas reguladas. 

 
ABONOS 

 
 
 
- Subsídio de refeição pago em dinheiro 
(após 01/10/2022) 
- Subsídio de refeição pago em vales, 
senhas ou cartões refeição (após 
01/10/2022) 
- Subsídio de refeição pago em dinheiro 
(até 30/09/2022) 
- Subsídio de refeição pago em vales, 
senhas ou cartões refeição (até 
30/09/2022) 
- Deslocação em automóvel próprio  

VALOR LIMITE PARA 
EFEITOS DE ISENÇÃO OU 
NÃO SUJEIÇÃO A IRS E 
TAXA SOCIAL ÚNICA (€) 

 
5,20 

 
8,32 

 
 

4,77 
 

7,63 
 
 

0,36/km 
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g IDADE DE ACESSO À REFORMA EM 2024 E 
FATOR DE SUSTENTABILIDADE EM 2023     
 
A Portaria 292/2022, de 9 de dezembro, manteve nos 66 ANOS 
E 4 MESES a idade normal de acesso à pensão de velhice do 
regime geral de segurança social em 2024, a mesma que a 
definida para 2023 e inferior em 3 meses à fixada para 2022.  
 
Lembramos que a idade normal de acesso à pensão de ve-
lhice após 2014, na sequência das alterações operadas pelo 
Decreto-Lei 167-E/2013, de 31 de dezembro, no Decreto-Lei 
187/2007, de 10 de outubro, que consagra o regime jurídico 
de proteção na invalidez e velhice do regime geral de segu-
rança social, varia em função da esperança média de vida 
aos 65 anos de idade verificada entre o 2.º e 3.º anos ante-
riores ao início da pensão, de acordo com a fórmula prevista 
no seu artigo 20.º.  
 
Por outro lado, tendo em conta a evolução da esperança 
média de vida aos 65 anos entre 2000 e o ano anterior ao do 
início da pensão, elemento do cálculo das pensões de velhice 
do regime geral, já divulgada pelo INE, a portaria supra refe-
rida fixa em 0,8617 o fator de sustentabilidade a aplicar às 
pensões estatutárias de velhice iniciadas em 2023 e atribuí-
das antes da idade normal de acesso à pensão (o que signi-
fica um corte de 13,83% no valor da pensão). 

g REGISTO CENTRAL DO BENEFICIÁRIO EFE-
TIVO (RCBE) – CONFIRMAÇÃO ANUAL 2022   
 
Suspensa em 2021, no âmbito das medidas temporárias e 
excecionais adotadas no âmbito da pandemia da Covid-19 
pelo Decreto-Lei 22-A/2021, de 17 de março, devia ser reali-
zada, até 31 de dezembro p.p., a confirmação anual relativa 
a 2022 da informação constante do RCBE, via plataforma 
https://rcbe.justica.gov.pt/, conforme disposto no art. 15.º 
da Lei 89/2017, de 21 de agosto, que aprovou o respetivo re-
gime jurídico. 
 
Apenas, porém, as entidades não obrigadas à apresentação 
da IES, Informação Empresarial Simplificada, já que as obri-
gadas, caso das sociedades comerciais, podiam/podem efe-
tuar a confirmação da exatidão, suficiência e atualidade da 
informação constante do RCBE na IES relativa a 2022, cujo 
prazo de entrega ocorre até 15 de julho de 2023. 
 
 

(QUADRO 11 DA FOLHA DE ROSTO DA IES) 
 

Pretende o SP fazer a confirmação anual da informação constante do 
RCBE, a que se refere o artigo 15.º do Regime Jurídico do RCBE? 

SIM                          NÃO  
Com referência ao último dia do ano civil a que respeita a declaração, 
confirma-se a informação constante do RCBE, por a mesma se encontrar 
exata, suficiente e atual  

g LegisLação 

 
Ano 

 
 

2024 
2023 
2022 
2021 
2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 

Fator de 
 Sustentabilidade 

(corte de…) 
 
- 

0,8617 (13,83%) 
0,8594 (14,06%) 
0,8446 (15,54%) 
0,8480 (15,20%) 
0,8533 (14,67%) 
0,8550 (14,50%) 
0,8612 (13,88%) 
0,8666 (13,34%) 
0,8698 (13,02%) 
0,8766 (12,34%) 

 
Idade normal de 
acesso à reforma 

 
66 anos e 4 meses 
66 anos e 4 meses 
66 anos e 7 meses 
66 anos e 6 meses 
66 anos e 5 meses 
66 anos e 5 meses 
66 anos e 4 meses 
66 anos e 3 meses 
66 anos e 2 meses 

66 anos 
66 anos 

 
Portaria 

 
 
- 

292/2022, de 9/12 
307/2021, de 17/12 

53/2021, de 10/3 
30/2020, de 31/1 
50/2019, de 8/2 

25/2018, de 18/1 
99/2017, de 7/3 
67/2016, de 1/4 

277/2014, de 26/12 
387-G/2013, de 31/12 

 
Portaria 

 
 

292/2022, de 9/12 
307/2021, de 17/12 

53/2021, de 10/3 
30/2020, de 31/1 
50/2019, de 8/2 

25/2018, de 18/1 
99/2017, de 7/3 
67/2016, de 1/4 

277/2014, de 26/12 
387-G/2013, de 31/12 
387-G/2013, de 31/12 

https://rcbe.justica.gov.pt/
https://app.apcmc.pt/
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g LegisLação

Invocando a afluência anormalmente elevada nas últimas se-
manas dos utilizadores à plataforma do RCBE, que causou 
perturbações no sistema e impossibilidade da realização da 
referida confirmação e dificuldades de resposta dos vários 
sistemas de apoio, o IRN, em nota de 29 de dezembro p,.p., 
veio informar que: 
 
 Enquanto se verificarem os atuais constrangimentos no 

serviço online e na infraestrutura tecnológica, e, por esse 
motivo, OS ATRASOS NO PROCESSO DE CONFIRMAÇÃO ANUAL 
para as entidades cujo prazo de confirmação terminava 
a 31 de dezembro (entidades que não entregam IES) 
SERÃO TIDOS EM CONSIDERAÇÃO NA AVALIAÇÃO DESSE EVEN-
TUAL INCUMPRIMENTO; 

 
 A confirmação da informação do RCBE relativa a 2022 

por entidades obrigadas à entrega da IES pode ser feita 
com a entrega desta, até 15 de julho de 2023; 

 
Lembramos que a confirmação anual é dispensada sempre 
que a entidade tenha, no ano em causa, efetuado uma atuali-
zação da informação e não tenha ocorrido facto que determine 
a alteração da informação constante do RCBE, e que, ocor-
rendo alterações, a atualização da informação deve ser efe-
tuada no prazo de 30 dias a contar do facto que as originam. 
 

Como a alteração efetuada pela Lei 58/2020, de 31 de 
agosto no regime do RCBE acabou com a obrigação de 
fazer constar da declaração de RCBE a identificação dos 
titulares das participações sociais/sócios, assim como os 
administradores/gerentes/ diretores, ao revogar as alí-
neas b) e c) do art. 8.º do regime jurídico do RCBE. 

Não é, assim, obrigatório atualizar estes elementos, já 
que não teriam que constar da declaração. 

 
Mais informações (FAQ/Guia) em:  
https://justica.gov.pt/Guias/guia-do-registo-central-do-be-
neficiario-efetivo-rcbe#OqueoRCBE. 
 
 

g ARRENDAMENTO ACESSÍVEL E PORTA 65     
 
O Decreto-Lei 90-C/2022, de 30 de dezembro, procedeu a alte-
rações nos programas Porta 65 - Arrendamento por Jovens e 
Arrendamento Acessível, aprovados, respetivamente, pelos De-
cretos-Leis 308/2007, de 3 de setembro, e 68/2019, de 22 maio. 
 
As alterações visam aumentar o leque de jovens que podem ace-
der ao Porta 65, em particular através da atualização dos tetos 
máximos de renda elegíveis, e simplificar o Arrendamento Aces-
sível, ora redenominado «Programa de Apoio ao Arrendamento», 
para potenciar a adesão ao mesmo, permitindo ainda a utilização 
de ambos os programas em simultâneo. 
 
 

g CONTRIBUIÇÃO SOBRE EMBALAGENS  
DE UTILIZAÇÃO ÚNICA    
 
A Portaria 312-C/2022, de 30 de dezembro, alterou a Portaria 
331-E/2021, de 31 de dezembro, que regulamenta a contri-
buição sobre as embalagens de utilização única de plástico 
ou alumínio, ou multimaterial com plástico ou com alumínio, 
a serem adquiridas em refeições prontas a consumir. 
 
A alteração visa: 
 

- Excluir do âmbito de aplicação da contribuição as emba-

lagens para bebidas, obviando a potencial distorção da 
concorrência entre as bebidas fornecidas em estabeleci-
mentos ou através de sistemas de venda automática; 
 
- Adiar para 1 de setembro de 2023 a aplicação da contri-
buição sobre as embalagens de alumínio ou multimaterial 
com alumínio. 

 
 

g CHAVE MÓVEL DIGITAL   
 
A Portaria 312-A/2022, de 30 de dezembro, alterou a Portaria 
77/2018, de 16 de março, que procedeu à regulamentação da 
Chave Móvel Digital (CMD), por forma a dar execução às alte-
rações operadas pelo Decreto-Lei 88/2021, de 3 de novembro. 
 
Procede, assim, à regulamentação da obtenção da CMD por 
meios eletrónicos, incluindo através de autenticação com cartão 
de cidadão em aplicação móvel dedicada e noutros locais, apli-
cações ou terminais eletrónicos e, de modo a reforçar a segu-
rança do sistema, estabelece a possibilidade de cancelamento 
da CMD quando se verifique que o número de telemóvel ou o 
correio eletrónico associado não pertence ao seu titular. 
 
 

g PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DE DIVERSOS 
DOCUMENTOS     
 
O Decreto-Lei 90/2022, de 30 de dezembro, procedeu à pror-
rogação da validade de DOCUMENTOS E VISTOS RELATIVOS À PER-
MANÊNCIA EM TERRITÓRIO NACIONAL cuja validade expire a partir 
de 1 de janeiro de 2023 ou nos 15 dias imediatamente ante-
riores, que assim são aceites, nos mesmos termos, ATÉ 31 DE 
DEZEMBRO DE 2023. 
 
São ainda aceites, nos mesmos termos, após 31 de dezem-
bro de 2023, desde que o seu titular faça prova de que pro-
cedeu ao agendamento da respetiva renovação. 

 
Este regime não se aplica, porém, aos documentos relativos 
à permanência em território nacional emitidos ao abrigo da 
Resolução do Conselho de Ministros 29-A/2022, de 1 de 
março, que estabelece os critérios específicos da concessão 
de proteção temporária a pessoas deslocadas da Ucrânia. 
 
O diploma mantém em vigor igualmente o regime transitório 
de reconhecimento e troca das CARTAS DE CONDUÇÃO EMITIDAS 
PELO REINO UNIDO, aprovado pelo Decreto-Lei 25-B/2021, de 
30 de março, bem como o reconhecimento dos cartões de 
estacionamento para pessoas com deficiência condicionadas 
na sua mobilidade, emitidos pelo Reino Unido. 

https://app.apcmc.pt/
https://justica.gov.pt/Guias/guia-do-registo-central-do-beneficiario-efetivo-rcbe#OqueoRCBE
https://justica.gov.pt/Guias/guia-do-registo-central-do-beneficiario-efetivo-rcbe#OqueoRCBE
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g SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL PARA 2023  
FIXADO EM € 760     
 
O Decreto-Lei 85-A/2022, de 22 de dezembro, fixou em € 760 
o valor da retribuição mínima mensal garantida, vulgo salário 
mínimo nacional, com efeitos a 1 de janeiro de 2023.  
 
Lembramos que o salário mínimo prevalece sobre remune-
rações inferiores estabelecidas por contrato individual de tra-
balho ou instrumento de regulamentação coletiva de trabalho 
(é o caso, por exemplo, das fixadas para os Grupos II a XII 
do CCT outorgado pela APCMC, só 1 se encontrando acima 
do salário mínimo nacional!...), dispondo as empresas asso-
ciadas e outras que aplicam o referido CCT, de qualquer 
modo, de total liberdade para atualizarem ou não as remune-
rações dos seus colaboradores, em função da inflação pre-
vista para 2022 e 2023 (7,4% e 4%...), ou de outra 
percentagem ou critério, designadamente o da distância re-
lativa que pretendam manter entre categorias/grupos profis-
sionais.  
 

O salário mínimo pode ser pago em apenas 80% do seu valor 
(€ 608) aos praticantes, aprendizes, estagiários ou formandos 
em situação de formação certificada. Esta redução (de 20%) 
não pode, porém, ultrapassar 1 ano (ou 6 meses se o traba-
lhador tiver curso técnico-profissional ou curso obtido no sis-
tema de formação profissional qualificante para a respetiva 
profissão), nele se incluindo o tempo de formação passado 
ao serviço de outros empregadores devidamente documen-

tado e visando a mesma qualificação.  
 
Mas a empresa deverá pagar o salário por inteiro caso o tra-
balho prestado pelo estagiário, aprendiz ou praticante seja 
igual ao prestado pelos colegas com salário completo.  
E também pode ser pago com redução (até 50%) ao traba-
lhador com capacidade de trabalho reduzida, sendo a redu-
ção igual à diferença (no mínimo superior a 10%) entre a 
capacidade plena para o trabalho e o coeficiente de capaci-
dade efetiva para o desempenho da atividade contratada. 
 
 
 

g INFLAÇÃO - APOIO ÀS FAMÍLIAS  
VULNERÁVEIS  
 
O Decreto-Lei 85-B/2022, de 22 de dezembro, alterou apro-
vou um novo apoio extraordinário às famílias mais vulnerá-
veis, para mitigação dos efeitos do aumento extraordinário do 
preço dos bens alimentares de primeira necessidade. 
 

O apoio, no valor de € 240, por agregado familiar, pago no 
mês de dezembro pela Segurança Social, é dirigido às famí-
lias beneficiárias da tarifa social de energia elétrica que te-
nham recebido o apoio na segunda fase (€ 60, em julho) e às 
famílias beneficiárias de uma das prestações sociais mínimas 
por referência ao mês de novembro de 2022. 

 
Continente 
 

 
R. A. Açores 
 
 
R. A. Madeira 
 
 

IAS (Indexante de  
Apoios Sociais) 
 
UC (Unidade de Conta) 

 
€ 760,00 
 
€ 798,00 
 
 
 

€ 723,00* 
 
 
€ 480,43 
 
 
€ 102,00 

S
al

ár
io

 m
ín

im
o

Decreto-Lei 85-A/2022, de 
22/12 

Decreto Legislativo Regional 
8/2002/A, de 10/4 (SMN+5%) 

(aguarda publicação) 
 

Decreto Legislativo Regional 
5/2022/M, de 17/3  

 
Portaria 298/2022, de 16/12 

 

 
Art. 132.º da Lei 24-D/2022, 

de 30/12; DL 34/2008, de 
26/2 

Salário Mínimo, IAS e UC / 2023

* Valor em vigor em 2022

g LegisLação 
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g DMR – NOVO MODELO   
 
A Portaria 307/2022, de 27 de dezembro, aprovou o novo mo-
delo da DMR - Declaração de Remunerações (AT), e respe-
tivas instruções, a vigorar em 2023 e anos seguintes, por 
forma a acolher as alterações operadas pela Lei 12/2022, de 
27 de junho (Lei do OE/2022), ao regime fiscal aplicável a ex-
residentes, ao regime do IRS jovem e ao artigo 12.º-A do Es-
tatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, relativo ao 
justo impedimento de curta duração. 
 
 
 

g IMPOSTOS - FICHEIRO SAF-T (PT) DA CON-
TABILIDADE ADIADO DE NOVO E OUTRAS MEDI-
DAS     
 
O Decreto-Lei 85/2022, de 21 de dezembro, aprovou medidas 
de flexibilização de diversas obrigações declarativas, de pa-
gamento e de faturação, algumas já oportunamente objeto de 
despachos do SEAF e conhecidas dos contribuintes, e sim-
plificou as obrigações fiscais decorrentes da venda à rede do 
excedente da eletricidade produzida para autoconsumo, al-
terando designadamente o Código do IVA, o Decreto-Lei 
198/2012, de 24 de agosto, que estabelece medidas de con-

trolo da emissão de faturas e outros documentos com rele-
vância fiscal e define a forma da sua comunicação à AT, o 
Regime de Bens em Circulação e o Decreto-Lei 84/2017, de 
21 de julho, neste caso para tornar permanente o regime de 
restituição do IVA suportado e não dedutível com as despesas 
relativas à organização de congressos, feiras, exposições, 
seminários, conferências e similares para empresas que te-
nham como atividade principal a organização desses eventos 
(CAE 82300). 
 
FICHEIRO SAF-T (PT) RELATIVO À CONTABILIDADE ADIADO + 1 ANO 

 
Depois de adiados para 2023, com entrega em 2024, os ter-
mos a que deve obedecer o envio da IES/DA e a submissão 
do ficheiro SAF-T (PT) relativo à contabilidade, bem como a 
forma como a informação prestada através da IES e os dados 
do ficheiro SAF-T (PT) são disponibilizados às entidades des-
tinatárias, nos termos definidos pela Portaria 31/2019, de 24 
de janeiro, é apenas aplicável à IES/DA dos períodos de 2024 
e seguintes, a entregar em 2025 ou em períodos seguintes. 
 
3.º PAGAMENTO POR CONTA DE IRC/2022 PAGO POR METADE 

 
Já havia sido objeto de despacho do SEAF (Despacho 
317/2022-XXIII, de 14/11) a possibilidade de as empresas 

consideradas como micro, pequenas ou médias empresas 
(PME) ou empresas de pequena-média capitalização (small 
mid cap), nos termos do Decreto-Lei 372/2007, de 6 de no-
vembro, com a sua situação tributária e contributiva regulari-
zada, poderem não efetuar o pagamento de metade do 3.º 
pagamento por conta relativo ao exercício em curso. 
 
PAGAMENTO DO IVA EM PRESTAÇÕES 

 
Também já objeto dos Despachos SEAF 317/2022-XXIII, de 
14/11, e 318/2022-XXIII, de 15/11, os sujeitos passivos de IVA 
do regime mensal de periodicidade mensal podem proceder 
ao pagamento em 3 ou 6 prestações mensais, de valor igual 
ou superior a € 25, sem juros, do IVA relativo ao meses de 
setembro e outubro p.p., a pagar em novembro e dezembro, 
respetivamente. 
 
PAGAMENTO DO IVA EM PRESTAÇÕES EM 2023 E ANOS SEGUINTES 

 
O pagamento do IVA no 1.º semestre pode ser efetuado até 
3 prestações mensais, de valor igual ou superior a € 25, sem 
juros ou penalidades ou dependência de quaisquer garantias; 
no 2.º semestre pode ser efetuado nos mesmos termos, mas 
o n.º de prestações não pode exceder o número de meses 
restantes até ao final do ano em causa (o que significa que o 
IVA a pagar em novembro pode sê-lo em 2 prestações, en-
quanto o IVA a pagar em dezembro tem que ser pago pela 
totalidade). 
 
A 1.ª prestação é paga na data do cumprimento da obrigação 
e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, de-
vendo o pedido ser apresentado pelo sujeito passivo, com a 
situação fiscal e contributiva regularizada, por via eletrónica 
até ao termo do prazo legal de pagamento. 
 
DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 

 
No âmbito do regime de bens em circulação, aprovado pelo 
Decreto-Lei 147/2003, de 11 de julho, a partir de 1 de janeiro 
de 2023 passam a considerar-se exibidos os competentes 
documentos de transporte (DT) comunicados à AT desde que 
lhes tenha sido atribuído o código (AT) e sejam apresentados 
o código único de documento (ATCUD) e o código de barras 
bidimensional (código QR), quando este seja obrigatório. 
 
PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE A PARTIR DE FONTES RENOVÁVEIS 
PARA AUTOCONSUMO 

 
O diploma altera o Código do IVA, com efeitos a 1 de janeiro 
de 2023, de modo a consagrar uma derrogação à regra geral 
de incidência subjetiva do IVA relativamente a certas trans-
missões do excedente de eletricidade produzida em regime 
de autoconsumo de energia renovável. 
 
Passam, assim, a ser sujeitos passivos de IVA as pessoas 
singulares ou coletivas revendedores de gás, de eletricidade, 
de calor ou de frio (cuja atividade consiste na aquisição, para 
revenda, de gás, de eletricidade, de calor ou de frio, e cujo 
consumo próprio desses bens não seja significativo) que dis-
ponham de sede, estabelecimento estável ou domicílio em 
território nacional, quando sejam adquirentes de eletricidade 
produzida em unidades de produção para autoconsumo, com 
potência instalada igual ou inferior a 1 MW, a autoconsumi-
dores cujo enquadramento no regime normal do imposto re-
sulte unicamente da prática destas transmissões. 
 
São, em conformidade, obrigados a emitir faturas pela aqui-
sição de eletricidade e a autoliquidar o imposto, nelas indi-
cando a expressão «IVA – autoliquidação», bem como a 

g FiscaLidade 
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comunicar à AT os respetivos elementos. 
   
Também no âmbito da atividade de produção de eletricidade 
a partir de fontes de energia renováveis para autoconsumo, 
com potência instalada igual ou inferior a 1 MW, a venda de 
excedentes à rede elétrica de serviço público é compatível 
com o exercício de funções em regime de exclusividade, quer 
esta seja legal ou contratualmente imposta, quer a mesma 
decorra de opção do interessado. 
 
 

REUNIÃO DA AT COM A ASSOFT - ASSOCIAÇÃO PORTU-
GUESA DE SOFTWARE 

 
Pelo seu manifesto interesse, passamos a reproduzir 
a Circular 107/2022 da CCP, Confederação do Co-
mércio e Serviços de Portugal, cuja Direção a APCMC 
integra, que dá conta dos resultados de uma reunião 
recente da ASSOFT com a AT sobre questões relacio-
nadas com serviços de comunicação das empresas à 
AT em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023, no que 
concerne a documentos de transporte, comunicação 
dos elementos das faturas e outros documentos fis-
calmente relevantes e comunicação das séries dos 
documentos. 

 
 
 

g FLEXIBILIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL - 
FATURAS EM PDF ATÉ FINAL/2023 E OUTRAS 
MEDIDAS     
 
O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, através do 
Despacho n.º 8/2022-XXIII, de 13 de dezembro, procedeu à 

flexibilização do calendário fiscal e à adoção de medidas em 
prol da promoção da relação de confiança da AT com os con-
tribuintes, determinando: 
 

* A ACEITAÇÃO DE FATURAS EM PDF ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 
2023, sendo até tal data consideradas como faturas 
eletrónicas para todos os efeitos fiscais; 

 

* A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE COMUNICAÇÃO DE INVENTÁ-
RIOS RELATIVOS A 2022 ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2023, 
sem quaisquer acréscimos ou penalidades; 

 

* A COMUNICAÇÃO ATÉ AO DIA 8 DO MÊS SEGUINTE DOS ELE-
MENTOS DAS FATURAS E DE OUTROS DOCUMENTOS FISCAL-
MENTE RELEVANTES EMITIDOS EM 2023, bem como a 

comunicação da sua não emissão, sem quaisquer 
acréscimos ou penalidades (assim «suspendendo» 
temporariamente a data limite – dia 5 do mês seguinte 
– aprovada pela Lei do OE/2022). 

 

* A implementação pela AT, durante 2023, de alertas in-
formativos e de apoio ao cumprimento junto de contri-
buintes que não comuniquem os elementos das 
faturas (e outros documentos fiscalmente relevantes) 
até ao dia 5 do mês seguinte à sua emissão (ou ao pri-
meiro dia útil seguinte, quando aplicável). 

 
 

g IRS - TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE 
2023    
 
Foram aprovadas pelos DESPACHOS N.ºS 14043-A/2022 E 
14043-B/2022, do Ministro das Finanças, de 30 de novembro, 
publicados no D.R. de 5 de dezembro p.p., as tabelas de re-
tenção de IRS na fonte a aplicar nos 1.º e 2.º semestres de 
2023, respetivamente, aos rendi¬mentos do trabalho depen-
dente e de pensões pagos ou co¬locados à disposição de ti-
tulares residentes no continente. 
 
AS TABELAS PARA O 1.º SEMESTRE/2023 (9) seguem o modelo 
atualmente em vigor, dando apenas expressão à atualização 
efetuada pela recém aprovada Lei do OE/2023 nos escalões 
de rendimentos e taxas de IRS e no limite de isenção de re-
tenção na fonte, para € 762 mensais, por via da aplicação do 
mínimo de existência,  
 

No caso do processamento dos rendimentos ser ou ter 
sido efetuado até 6 de dezembro de 2022 e o seu paga-
mento ou colocação à disposição ocorrer posteriormente, 
no decurso do mês de janeiro, as entidades devedoras 
ou pagadoras devem proceder, até final de fevereiro de 
2023, aos acertos decorrentes da aplicação àqueles ren-
dimentos das novas tabelas. 

 
As TABELAS PARA O 2.º SEMESTRE/2023 (16) inauguram um novo 
modelo de construção, refletindo ainda as diferentes medidas 
do OE/2023 relativas à atualização dos escalões de IRS, à 
redução da taxa marginal do 2.º escalão e à reforma do mí-
nimo de existência, dando ainda continuidade ao ajustamento 
progressivo entre as retenções na fonte e o valor do imposto 
a pagar a final. 
 
O referido novo modelo segue uma lógica de taxa marginal, 
em harmonia com os escalões de IRS que relevam para a li-
quidação anual do imposto, por forma a evitar as situações 
de regressividade que se verificavam no anterior modelo, em 
que a aumentos da remuneração mensal bruta correspon-
diam diminuições da remuneração mensal líquida: 
 

- Conjuga a aplicação de uma taxa sobre o rendimento 
mensal com a dedução de uma parcela a abater, à seme-
lhança do que acontece na liquidação anual do IRS; 
- Prevê a inclusão de uma parcela a abater por dependente, 
de valor fixo, em linha com o previsto no Código do IRS, 
substituindo o atual sistema de redução de taxas consoante 
o n.º de dependentes. 

 
Estas tabelas incluem também uma coluna com a taxa efetiva 
mensal de retenção na fonte no limite de cada escalão, taxa 
essa que resulta da conjugação da taxa marginal máxima, da 
parcela a abater e, se aplicável, da parcela adicional a abater 

https://www.apcmc.pt/wp-content/uploads/circular-107-2022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_8_2022_XXIII.pdf
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por dependente, sendo a referida taxa efetiva mensal de re-
tenção naturalmente inferior à taxa de retenção máxima apli-
cável. 
 
E como consta da aprovada Lei do OE/2023, as entidades 
pagadoras passam a estar obrigadas a divulgar essa taxa 
efetiva mensal de retenção na fonte, por forma a garantir cla-
reza aos trabalhadores e pensionistas sobre o valor do IRS 
retido. 

 
O montante de IRS retido na fonte sobre rendimentos do 
trabalho dependente ou de pensões pagos ou colocados 
à disposição a partir de 1 de julho de 2023 será, assim, 
o que resultar da aplicação das seguintes fórmulas: 
 
TRABALHO DEPENDENTE - TITULARES COM 1 OU MAIS DEPEN-
DENTES 

(remuneração mensal x taxa marginal máxima) - parcela a aba-
ter - parcela adicional por dependente (x n.º dependentes) 
 
TRABALHO DEPENDENTE (TITULARES SEM DEPENDENTES) OU 
PENSÕES 

remuneração mensal x taxa marginal máxima - parcela a abater 
 
 
Consulte as tabelas aqui (1.º semestre/2023) e aqui (2.º se-
mestre/2023) ou em www.apcmc.pt. 
 
 

g CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL PARA A CONSER-
VAÇÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS     
 
O Decreto-Lei 88/2022, de 30 de dezembro, procedeu à re-
gulamentação da contribuição especial para a conservação 
dos recursos florestais, criada pelo Lei 2/2020, de 31 de 
março (OE/2020), em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023. 
 
A contribuição, receita do Fundo Ambiental, recai sobre os 
rendimentos das pessoas (IRS) e das empresas (IRC) que 
exerçam a título principal atividades económicas que utilizem, 

de forma intensiva, recursos florestais, a definir anualmente 
por portaria, sendo igual a 0,2% do volume de negócios das 
atividades económicas abrangidas. 
 

Os montantes despendidos com a proteção, conservação e 
renovação de recursos florestais, como a execução e manu-
tenção das faixas de gestão de combustível, operações de 
cadastro predial ou simplificado, fertilização dos povoamentos 
florestais, ações de preservação da biodiversidade e conser-
vação de recursos naturais e constituição de Áreas Integra-
das de Gestão da Paisagem, podem ser deduzidos do 
montante a pagar, até ao limite de 75% do valor apurado. 
 
A contribuição não se aplica aos sujeitos passivos (i) que não 
disponham nem devam dispor de contabilidade organizada e 
(ii) àqueles que adiram sem reservas ao acordo celebrado 
com o Estado (está prevista a celebração de um acordo de 
sustentabilidade dos recursos florestais entre o Estado Por-
tuguês e os sujeitos passivos abrangidos). 
 
 

g ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2023  
- ALTERAÇÕES FISCAIS    
 
Foi aprovado pela Lei 24-D/2022, de 30 de dezembro, o Or-
çamento do Estado para 2023, que contempla, como é prá-
tica habitual, diversas alterações de âmbito fiscal, 
praticamente as mesmas (algumas novidade absoluta, como 
as relativas ao IVA…) que constavam da proposta do Go-
verno e que comentámos em outubro p.p., mere¬cendo-nos 
destaque as seguintes: 
 
1. IVA 
 
 PROLONGAMENTO ATÉ AO DIA 25 DE SETEMBRO DO PRAZO DE 

PAGAMENTO DO IVA APURADO EM JUNHO (sujeitos passivos 
do regime mensal) E NO 2.º TRIMESTRE (sujeitos passivos 
do regime trimestral); 

 
 PROLONGAMENTO ATÉ AO DIA 20 DE SETEMBRO DO PRAZO DE 

ENVIO DAS DECLARAÇÕES PERIÓDICAS DE IVA RELATIVAS AO 
MÊS DE JUNHO E AO 2.º TRIMESTRE; 

 
 Aumento para € 15.000 do limite do regime de isenção 

do art. 53.º do CIVA, relativo ao volume de negócios dos 
sujeitos passivos (SP) que não possuam contabilidade 
organizada nem pratiquem determinadas operações. 

 
O aumento é efetuado, porém, de forma gradual, pas-
sando de € 12.500 para € 13.500 EM 2023 E PARA € 
14.500 EM 2024; 

https://files.dre.pt/2s/2022/12/233000001/0000200012.pdf
http://www.apcmc.pt/
https://www.apcmc.pt/projetos/formacao-acao-2019-2021/formacao-acao-2019-2021/


boletim materiais de Construção g 10

g FiscaLidade g FiscaLidade 

  SUJEIÇÃO À TAXA REDUZIDA DE IVA da aquisição de velo-
cípedes e de alguns bens alimentares, por força da al-
teração das verbas 1.3.2, 1.4.3, 1.4.9 e 2.3.1; 

 
 SUJEIÇÃO À TAXA REDUZIDA DE IVA, até 30/06/2025, de 

(novas verbas): 
 

2.40 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECEDORES DE AM-
BIENTE LOCAL A BIOMASSA SÓLIDA COM POTÊNCIA CALORÍFICA 
NOMINAL NÃO SUPERIOR A 50 KW E CALDEIRAS A BIOMASSA 
SÓLIDA COM UMA POTÊNCIA CALORÍFICA NOMINAL NÃO SUPE-
RIOR A 500 KW, incluindo as integradas em sistemas mis-
tos compostos por uma caldeira a combustível sólido, 
aquecedores complementares, dispositivos de controlo 
da temperatura e dispositivos solares, aos quais tenha 
sido atribuída uma etiqueta energética da União Euro-
peia de uma das duas classes de eficiência energética 
mais elevadas e que cumpram os valores de referência 
indicativos previstos nos respetivos requisitos específi-
cos de conceção ecológica. 

 
2.41 - PÉLETES E BRIQUETES PRODUZIDOS A PARTIR DE BIO-
MASSA. 

 
2. IRC 
 
 ELIMINAÇÃO DO LIMITE TEMPORAL PARA DEDUÇÃO DOS PRE-

JUÍZOS FISCAIS, que passam a poder ser deduzidos ao 
lucro tributável de qualquer um dos exercícios seguintes 
(e não apenas nos 12 seguintes para as micro e PME e 
5 seguintes para os demais SP) e simplificação dos pro-
cedimentos de prejuízos fiscais no âmbito dos processos 
de reestruturação de sociedades, que passam a ser di-
retamente declarados pelas empresas; 

 
 Redução do LIMITE DE DEDUÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS, de 

70% para 65% do lucro tributável de cada período de tri-
butação, mantendo-se porém a majoração deste limite 
em 10 p.p. para prejuízos fiscais apurados em 2020 e 
2021 aprovada no âmbito da pandemia da Covid-19; 

 
 Consideração para efeitos de determinação do rendi-

mento coletável, pela aplicação do coeficiente 0,15, aos 
rendimentos relativos a CRIPTOATIVOS que não sejam con-
siderados rendimentos de capitais, nem resultem do 
saldo positivo das mais e menos-valias e dos restantes 
incrementos patrimoniais (aos rendimentos provenientes 
da mineração de criptoativos aplica-se o coeficiente 
0,95); 

 
 Alargamento para o dobro do âmbito de aplicação da 

taxa reduzida de 17% de IRC, que passa a aplicar-se 
aos primeiros € 50.000 (antes € 25.000) de matéria co-
letável das micro e PME e (outra novidade) das empre-
sas de pequena-média capitalização que não sejam 
PME (Small Mid Cap), nos termos do Decreto-Lei 
372/2007 (isto é, que empreguem menos de 500 pes-
soas); 

 
 Aplicação excecional da TAXA REDUZIDA DE IRC durante 

2 anos a empresas que perderam a sua natureza de 
PME ou Small Mid Caps for força de OPERAÇÕES DE REES-
TRUTURAÇÃO realizadas entre 2023 e 2026; 

 
 APLICAÇÃO DA TAXA DE IRC DE 12,5% aos primeiros € 

50.000 de matéria coletável das empresas que sejam 
qualificadas como micro e PME, médias empresas ou 
empresas de pequena-média capitalização (Small Mid 

Cap) e que exerçam, diretamente e a título principal, a 
atividade em territórios do interior;  

 
 Tributação autónoma, à taxa de 10%, dos encargos re-

lativos a veículos movidos exclusivamente a energia elé-
trica cujo custo de aquisição exceda € 62.500; 

 
 Redução das taxas de tributação autónoma incidentes 

sobre VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS HÍBRIDAS PLUG-
IN, cuja bateria possa ser carregada através de ligação 
à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima, no 
modo elétrico, de 50 km e emissões oficiais inferiores a 
50 gCO2/km, e de VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS MO-
VIDAS A GNV (gás natural veicular), que passam para 
2,5%, 7,5 e 15%, consoante o custo de aquisição, res-
petivamente, inferior a € 27.500, inferior a € 35.000 ou 
igual/superior a este último (as taxas atuais são de 5%, 
10% e 17,5% para os primeiros veículos e de 7,5 %, 15 
% e 27,5 para os movidos a GNV); 

 
 SUSPENSÃO NOS EXERCÍCIOS DE 2022 E 2023 DO AGRAVA-

MENTO EM 10 P.P. DAS TRIBUTAÇÕES AUTÓNOMAS nas situa-
ções em que o SP tenha prejuízo fiscal, caso tenha 
obtido lucro tributável num dos 3 exercícios anteriores e 
se verifique o cumprimento das respetivas obrigações 
declarativas nos 2 períodos precedentes, bem como no 
caso de 2022 e 2023 corresponderem ao exercício de 
início da atividade do SP ou a um dos 2 períodos seguin-
tes; 

 
 Majoração em 20% dos GASTOS E PERDAS COM ELETRICI-

DADE E GÁS NATURAL para o exercício de 2022, na parte 
que exceda os gastos e perdas suportados no exercício 
anterior; 

 
 Majoração em 20% dos encargos salariais (remunera-

ções fixas e encargos para a segurança social) com a 
CRIAÇÃO LÍQUIDA DE POSTOS DE TRABALHO NOS TERRITÓRIOS 
DO INTERIOR; 

 
 No âmbito das realizações de utilidade social, aceitação 

como custos, em 150% do seu valor, dos gastos supor-
tados com a AQUISIÇÃO DE PASSES SOCIAIS EM BENEFÍCIO DO 
PESSOAL DO SP. 
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3. IRS 
 
 ATUALIZAÇÃO DOS ESCALÕES DO RENDIMENTO COLETÁVEL EM 

5,1% E REDUÇÃO DA TAXA DE IRS DO 2.º ESCALÃO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EXCLUSÃO DE IRS, ATÉ € 1.000, dos rendimentos anuais 

resultantes das atividades de transação da energia ex-
cedente produzida para autoconsumo a partir de fontes 
de energia renovável, por unidades de produção para o 
autoconsumo, até ao limite de 1 MW da respetiva potên-
cia instalada, bem como de transação da energia produ-
zida em unidades de pequena produção a partir de 
fontes de energia renovável, até ao limite de 1 MW da 
respetiva potência instalada; 

 
 Revisão do regime relativo ao MÍNIMO DE EXISTÊNCIA, 

sendo fixado para 2023 em € 10.640, atualizado nos 
anos seguintes em função da evolução do IAS (inde-
xante de apoios sociais);  

 
 AUMENTO DO LIMITE DE ISENÇÃO ANUAL DO IRS JOVEM, que 

passa a ser de 50% no 1.º ano (antes 30%), 40% no 2.º 
(30%), 30% nos 3.º e 4.º (20%) e 20% no último ano 
(10%), com os limites de 12,5 IAS (7,5), 10 IAS (5), 7,5 
IAS (5) e 5 IAS (2,5), respetivamente; 

 
 AUMENTO PARA O DOBRO DOS ACRÉSCIMOS À DEDUÇÃO PELO 

2.º DEPENDENTE (€ 150 para € 300) E SEGUINTES (€ 75 para 
€ 150) com mais de 3 e até 6 anos nos agregados com 
mais de 1 dependente; 

 
 Criação em 2023 de um NOVO SISTEMA DE RETENÇÕES NA 

FONTE DE IRS que permita a aplicação de taxas de reten-
ção na fonte sobre rendimentos das categorias A e H 
mais adequadas à situação tributária dos sujeitos passi-
vos (SP); 

 

 Obrigação das entidades pagadoras de rendimentos de 
trabalho dependente (cat. A) e de pensões (cat. H) indi-
carem a TAXA EFETIVA MENSAL DE RETENÇÃO NA FONTE (rácio 
entre valor retido na fonte e valor do rendimento 
pago/colocado à disposição) no documento do qual 
conste o valor dos rendimentos e a respetiva retenção 
na fonte; 

 
 Redução para metade da taxa de retenção na fonte a 

aplicar à remuneração proveniente do TRABALHO SUPLE-
MENTAR PRESTADO A PARTIR DA 101.ª HORA, inclusive; 

 
 Tributação os rendimentos provenientes de OPERAÇÕES 

COM CRIPTOATIVOS (definidos como todas as representa-
ções digitais de valor ou direitos que possam ser trans-
feridas ou armazenadas eletronicamente recorrendo à 
tecnologia de registo distribuído ou outro semelhante, 
excluindo criptoativos únicos e não fungíveis com outros 
criptoativos) como mais-valias (cat. G), à taxa de 28% 
(sem prejuízo da opção pelo englobamento) ou rendi-
mentos empresariais e profissionais (cat. B), ficando ex-
cluídos as mais e menos-valias relativas a criptoativos 
detidos por um período igual ou superior a 365 dias 
(ainda que iniciado antes de 1/1/2023); 

 
 REDUÇÃO EM 2023 DA RETENÇÃO NA FONTE sobre rendi-

mentos da categoria A auferidos pelo SP devedor de um 
crédito à sua habitação própria e permanente e que au-
fira uma remuneração mensal até € 2.700, sendo a re-
tenção na fonte efetuada, após solicitação do SP, à taxa 
do escalão imediatamente inferior à aplicável; 

 
 Extensão aos BILHETES PARA UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTES 

PÚBLICOS COLETIVOS do regime de dedução à coleta pre-
vista para os passes mensais (100% do IVA suportado); 

 
 Dedução à coleta de 100% do IVA (reduzido) suportado 

por qualquer membro do agregado familiar com assina-
turas de PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS (JORNAIS E REVISTAS), in-
cluindo digitais.  

 
4. EBF 
 
 Criação do INCENTIVO FISCAL À VALORIZAÇÃO SALARIAL, em 

vigor até 21/12/2026, consubstanciado na majoração em 
50% de todos os custos inerentes a valorizações sala-
riais, em linha com o acordo de competitividade e rendi-
mentos celebrado entre governo e parceiros sociais, 
relativos a trabalhadores com contrato por tempo inde-
terminado e com remunerações acima do salário mínimo 
nacional (que implica uma atualização de pelo menos 
5,1% em 2023, determinada por instrumento de regula-
mentação coletiva de trabalho dinâmica, isto é, outor-

Até 7 116 
> 7 116 a 10 736 
> 10 736 a 15 216 
> 15 216 a 19 696 
> 19 696 a 25 076 
> 25 076 a 36 757 
> 39 757 a 48 033 
> 48 033 a 75 009 
> 75 009  

14,50 
23 

26,50 
28,50 

35 
37 

43,50 
45 
48 

14,500 
17,366 
20,055 
21,976 
24,770 
28,657 
32,141 
36,766 

- 

2022

Rendimento coletável (€)
marginal média

Taxa (%)

Até 7 479 
> 7 479 - 11 284 
> 11 284 - 15 992 
> 15 992 - 20 700 
> 20 700 - 26 355 
> 26 355 - 38 632 
> 38 632 - 50 483 
> 50 483 - 78 834 
Mais de 78 834 

14,5 
21 

26,5 
28,5 
35 
37 

43,5 
45 
48 

14,500 
16,692 
19,579 
21,608 
24,482 
28,460 
31,991 
36,669 

n.a. 

2023

Rendimento coletável (€)
marginal média

Taxa (%)
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gado ou renovado há menos de 3 anos), desde que as 
empresas reduzam ou mantenham o seu leque salarial 
(diferença entre os montantes anuais da maior e menor 
remuneração fixa dos trabalhadores, apurada no último 
dia do período de tributação do exercício em causa); 

 
 Criação do INCENTIVO À CAPITALIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

(ICE), via fusão e simplificação dos regimes fiscais atual-
mente contemplados na Dedução por lucros Retidos e 
Reinvestidos e a Remuneração Convencional do Capital 
Social, e com vista a estimular a capitalização das em-
presas, que se consubstancia na dedução, à taxa anual 
de 4,5% e durante 10 exercícios, do valor dos aumentos 
líquidos dos capitais próprios das empresas que ocor-
ram nos períodos de tributação que se iniciem em, ou 
após, 1 de janeiro de 2023 (que incluem, entre outros, 
as entradas em dinheiro e em espécie realizadas pelos 
sócios, os prémios de emissão de participações sociais, 
bem como os lucros aplicados em resultados transita-
dos, em reservas ou no aumento do capital social), taxa 
que é de 5% para as empresas que se qualifiquem como 
micro, PME e de pequena-média capitalização (Small 
Mid Cap), com o limite do maior dos seguintes valores: 
2 milhões de euros ou 30% do EBIDTA (podendo o ex-
cedente, face a este último valor, ser deduzido nos 5 
exercícios posteriores); 

 
 ISENÇÃO DE TRIBUTAÇÃO EM IRS E IRC DOS RENDIMENTOS 

PREDIAIS OBTIDOS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE 
OFERTA PARA ALOJAMENTO ESTUDANTIL, a exemplo do que 
já acontece para o arrendamento habitacional a custos 
acessíveis, sendo, para efeitos de IRS, os rendimentos 
isentos obrigatoriamente englobados para efeitos de de-
terminação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos, 
quando o sujeito passivo opte pelo englobamento dos 
rendimentos prediais; 

 
 Consideração para efeitos de IRC e categoria B de IRS, 

em 140% do seu valor, dos donativos em dinheiro ou es-
pécie concedidos à Fundação JMJ-Lisboa 2023 por vir-
tude da JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE (dedutíveis em 
30% do seu valor se concedidos por SP singulares). 

 
5. IMT 
 
 ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS PRÉDIOS URBANOS PARA HA-

BITAÇÃO sobre que incidem as taxas de IMT em 4%, com 
o limite da isenção na aquisição de prédio urbano ou de 
fração autónoma de prédio urbano destinado exclu-
siva¬mente a habitação própria e permanente a passar 
de € 93.331 para € 97.064. 

 
6. IMI 
 
 EXCLUSÃO DO AGRAVAMENTO DAS TAXAS DO IMPOSTO NO 

CASO DOS PRÉDIOS EM RUÍNAS cujo estado de conservação 
tenha sido motivado por desastre natural ou calamidade, 
bem como dos prédios urbanos degradados cujo estado 
de conservação não cumpra satisfatoriamente a sua fun-
ção ou façam perigar a segurança de pessoas e bens 
por motivo de desastre natural ou calamidade; 

 
 Possibilidade dos municípios determinarem a MAJORA-

ÇÃO DA TAXA A APLICAR AOS PRÉDIOS OU PARTE DE PRÉDIO 
LOCALIZADOS EM ZONAS DE PRESSÃO URBANÍSTICA, de até 
100% quando afetos a alojamento local e de até 25% 
quando, tendo por destino a habitação, não se encon-
trem arrendados para habitação ou afetos a habitação 

própria e permanente do sujeito passivo (a majoração é 
elevada a 50% sempre que o SP seja uma pessoa co-
letiva ou entidade fiscalmente equiparada); 

 
 REDUÇÃO, DE 2 PARA 1 ANO, DO ESTADO DE DEVOLUÇÃO EM 

QUE SE ENCONTRE PRÉDIO URBANO OU FRAÇÃO AUTÓNOMA lo-
calizado em zona de pressão urbanística para efeito de 
aplicação do sêxtuplo da taxa de IMI, agravada em cada 
ano subsequente em mais 10%, até ao limite de 12 
vezes a taxa (podendo os municípios aumentar este li-
mite em 25%, sempre que se destine a habitação e, no 
ano a que respeita o imposto, não se encontre arren-
dado para habitação ou afeto a habitação própria e per-
manente do sujeito passivo, e em 50%, sempre que o 
SP seja uma pessoa coletiva ou entidade fiscalmente 
equiparada). 

 
7. SELO 
 
 Sujeição a imposto, à taxa de 4%, das comissões e con-

traprestações cobradas por ou com intermediação de 
prestadores de serviços de CRIPTOATIVOS; 

 
 Isenção de selo, relativamente aos MÚTUOS CONSTITUÍDOS 

NO ÂMBITO DO REGIME LEGAL DO CRÉDITO À HABITAÇÃO e até 
ao montante do capital em dívida, nas operações de al-
teração do prazo (da qual resulte imposto a pagar, em 
função do diferencial de taxa aplicável), prorrogação do 
prazo e celebração de um novo contrato de crédito para 
refinanciamento da dívida, incluindo as garantias pres-
tadas no âmbito desta última operação ou decorrentes 
da mudança de instituição de crédito ou subrogação nos 
direitos e garantias do credor hipotecário (aplica-se às 
operações ocorridas entre 01/11/2022 e 31/12/2023). 

 
8. IUC 
 
 ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS aplicáveis aos diversos tipos de 

veículos em 4%; 
 
 MANUTENÇÃO DA TAXA ADICIONAL DE IUC aplicável aos veí-

culos a gasóleo das categorias A e B.  
 
9. SEGURANÇA SOCIAL 
 
 AMPLIADO O PRAZO DE COMUNICAÇÃO DE ADMISSÃO DE TRA-

BALHADOR, que passa a poder ser efetuado nos 15 dias 
anteriores (qualquer destes 15 dias…), e não nas 24 h 
anteriores, ao início de produção de efeitos do contrato 
de trabalho; 

 
 POSSIBILIDADE DE CUMPRIR ATÉ AO ÚLTIMO DIA DE AGOSTO, 

seja ou não útil, as obrigações no âmbito da relação ju-
rídica contributiva e de regularização de dívida à segu-
rança social que ocorram nesse mês, como é o caso 
corrente do pagamento das contribuições relativas ao 
mês anterior. As declarações de remunerações devem, 
porém, ser entregues até ao dia 25 de agosto, e a co-
municação de admissão de trabalhadores deve observar 
o prazo para o efeito estabelecido, referido no ponto an-
terior. 

 
O MESMO SE DIGA PARA AS OBRIGAÇÕES NO ÂMBITO DA RE-
LAÇÃO COM O FCT, FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO, 
MECANISMO EQUIVALENTE E O FGCT e de regularização 
de dívida aos referidos Fundos cujo prazo termine no 
decurso do mês de agosto, que podem ser cumpridas 
até ao último dia desse mês, seja ou não útil; 
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 SUSPENSÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO dos prazos relati-
vos aos procedimentos de fiscalização resultantes da 
aplicação dos regimes contributivos do sistema previ-
dencial de segurança social; 

 
 TRANSFERÊNCIA PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL DE SETEMBRO dos 

prazos relativos aos atos praticados nos procedimentos 
contraordenacionais, laborais e de segurança social, 
bem como ao exercício do direito de audição ou de de-
fesa em quaisquer procedimentos, exercício do direito 
à redução de coimas, dispensa de coima, bem como de 
pagamento antecipado de coimas, ou de esclarecimen-
tos solicitados pelas instituições de segurança social ou 
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), que 
terminem no decurso do mês de agosto. 

 
10. OUTROS 
 
 Em matéria de arrendamento, LIMITAÇÃO DA POSSIBILIDADE 

DE PAGAMENTO ANTECIPADO DA RENDA A 2 MESES (antes 3), 
com a caução acordada aficar igualmente limitada à 
renda de 2 meses. 

 
 Alteração da tabela de taxas especiais e coeficientes de 

apoio prevista na Lei 19/2022, de 21/10, aplicável aos 
RENDIMENTOS PREDIAIS DECORRENTES DE CONTRATOS PARA 
HABITAÇÃO PERMANENTE COM DURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR 
A 2 ANOS que beneficiam de redução (entre 2 e 18 p.p.) 
da taxa autónoma de IRS (28%) em virtude da imposi-
ção da taxa de 2% para atualização das rendas em 
2023, que assim fica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Alocação em 2023 de, pelo menos, 20 % do plano Re-

PowerUE para o PROGRAMA 3C - CASA, CONFORTO E 
CLIMA, cujo âmbito será também alargado, no caso dos 
edifícios para fins habitacionais e para as categorias de 
mais baixos rendimentos, através da atribuição do nú-
mero de vales de eficiência necessário para cobrir os 
custos do projeto de melhoria do conforto térmico e da 
eficiência energética, comprometendo-se o governo a 
estudar a criação de um crédito fiscal a atribuir a todos 
os aderentes ao Programa de até 10% do valor despen-
dido por projeto. 

 
 
 

UNIDADE DE CONTA (UC) 
 
É mantida a suspensão da atualização automática da 
unidade de conta processual (UC), que assim fica em 
2023 com o mesmo de 2022 (€ 102). 
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   g ATÉ AO DIA 10 
SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL  
- DECLARAÇÃO REMUNERAÇÕES 

Deve ser entregue a declaração de remunerações relativa ao 
mês de DEZEMBRO DE 2022, exclusivamente através da Segu-
rança Social Direta, incluindo pelo empregador que seja pes-
soa singular e com apenas um trabalhador ao seu serviço. 
 
IRS - DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES (AT) 
As entidades que pagaram ou colocaram à disposição de re-
sidentes em território português, em DEZEMBRO DE 2022, ren-
dimentos do trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que 
dele isentos ou excluídos de tributação, nos termos dos arti-
gos 2.º e 12.º do CIRS, devem proceder ao envio, pela Inter-
net, da Declaração Mensal de Remunerações (AT) para 
comunicação de tais rendimentos e respetivas retenções de 
imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribui-
ções obrigatórias para regimes de proteção social e subsis-
temas legais de saúde e quotizações sindicais. 
 
Estão DISPENSADAS DESTA OBRIGAÇÃO as entidades que não 
exerçam atividades empresariais ou profissionais ou, exer-
cendo-as, tais rendimentos não se relacionem exclusiva-
mente com essas atividades, as quais podem optar por 
declarar tais rendimentos na declaração anual modelo 10. 
 
   g ATÉ AO DIA 12 
IVA – COMUNICAÇÃO DAS FATURAS À AT 
Os sujeitos passivos de IVA devem comunicar à AT, por via 
eletrónica, os elementos das faturas que emitiram em DEZEM-
BRO DE 2022.  
 
Lembramos que a Lei 12/2022, de 27/6 (OE/2022) aprovou a 

Taxa especial  
aplicável (%) 

 
26 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
16 
14 
10 

Coeficiente  
de apoio 

 
0,90 
0,89 
0,89 
0,88 
0,87 
0,87 
0,86 
0,85 
0,82 
0,79 
0,70 
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redução do prazo limite do dia 12 para o dia 5, a partir de 
01/01/2023, sendo nosso entendimento que tal antecipação 
produz efeitos relativamente às faturas emitidas em ja-
neiro/2023, a comunicar até 5 (6) de fevereiro, e nos meses 
subsequentes.   
 
   g ATÉ AO DIA 20 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – DECLARAÇÃO PERIÓDICA 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de pe-
riodicidade mensal devem proceder à entrega, via Internet, 
da declaração periódica relativa ao IVA apurado no mês de 
NOVEMBRO DE 2022, acompanhada dos anexos que forem de-
vidos. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – REGIME GERAL – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas 
ao mês de DEZEMBRO DE 2022. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – INDEPENDENTES – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas 
ao mês de DEZEMBRO DE 2022. 
 
FUNDO DE COMPENSAÇÃO – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das entregas devidas ao 
Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e ao Fundo de 
Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT) relativas a 
DEZEMBRO DE 2022. 
 
IRS/IRC – RETENÇÕES NA FONTE 

Deve ser declarado através da Internet e entregue o IRS re-
tido pelas entidades que, possuindo ou devendo possuir con-
tabilidade organizada, atribuíram no mês de DEZEMBRO DE 
2022 rendimentos enquadráveis nas CATEGORIAS B (empre-
sariais e profissionais), E (capitais) e F (prediais). 
 
Também as entidades, com ou sem contabilidade organizada, 

que tenham pago ou colocado à disposição no mês de DE-
ZEMBRO DE 2022 rendimentos enquadráveis nas CATEGORIAS 
A (trabalho dependente) e H (pensões), deverão declarar 
pela mesma via e entregar o IRS retido na fonte. 
 
O mesmo se diga para as importâncias retidas no mês de DE-
ZEMBRO DE 2022 sobre rendimentos sujeitos a IRC. 
 
IMPOSTO DO SELO – PAGAMENTO 

Deve ser declarado através da Internet e entregue pelas em-
presas e outras entidades sobre quem recaia tal obrigação o 
imposto do selo liquidado no mês de dezembro de 2022. 
 
IVA – DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA – TRANSMISSÕES INTRACO-
MUNITÁRIAS 

Deve ser entregue a Declaração Recapitulativa pelos sujeitos 
passivos do regime normal de periodicidade mensal que em 
DEZEMBRO DE 2022 efetuaram transmissões intracomunitárias 
de bens e ou prestações de serviços a sujeitos passivos re-
gistados noutros Estados Membros, quando tais operações 
sejam aí localizadas nos termos do art. 6.º do CIVA, e para 
os sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o 
total das transmissões intracomunitárias de bens a incluir na 
declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês 
do trimestre) excedido o montante de € 50.000.  
 
Também os sujeitos passivos isentos ao abrigo do art.º 53º 
do CIVA que tenham efetuado prestações de serviços a su-
jeitos passivos registados noutros Estados Membros, em DE-
ZEMBRO DE 2022 quando tais operações sejam aí localizadas 
nos termos do art.º 6.º do CIVA, devem proceder à entrega 
da Declaração Recapitulativa, via Internet. 
 
   g ATÉ AO DIA 25 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – PAGAMENTO 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de pe-

g FiscaLidade g FiscaLidade 

https://www.apcmc.pt/noticias/apcmc-datacheck-empresas-aderentes/
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g FiscaLidade g FiscaLidade 

riodicidade mensal devem, se for caso disso, proceder ao pa-
gamento do IVA apurado no mês de NOVEMBRO DE 2022. 
 
IRS/IRC – ENTREGA AO TITULAR DE DOCUMENTO COMPROVATIVO 

DOS RENDIMENTOS PAGOS EM 2022 
As entidades obrigadas a efetuar a retenção total ou parcial 
do imposto e que em 2022 pagaram ou colocaram à disposi-
ção dos respetivos titulares, mesmo que não residentes, ren-
dimentos enquadráveis nas categorias A (trabalho 
dependente) B (empresariais e profissionais), E (capitais), F 
(prediais) e/ou H (pensões) devem entregar-lhes DOCUMENTO 
COMPROVATIVO das importâncias que lhes pagaram ou coloca-
ram à disposição, incluindo as correspondentes a rendimen-
tos em espécie, nele discriminando o imposto retido na fonte, 
as deduções efetuadas e os rendimentos que não foram ob-
jeto de retenção na fonte. 
 
As mesmas entidades devem possuir REGISTO ATUALIZADO das 
pessoas credoras desses rendimentos, incluindo os da cate-
goria A (trabalho dependente), ainda que não tenha havido 
lugar a retenção de imposto, de que constem, pelo menos, o 
nome, o NIF, o código do serviço de finanças e a data e valor 
de cada pagamento ou dos rendimentos em espécie atribuí-
dos. 
 
O referido supra é aplicável, com as necessárias adaptações, 
às entidades que sejam obrigadas a efetuar retenções na 
fonte de IRC.  
 
   g ATÉ AO DIA 31 
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 

Deve ser liquidado e pago o Imposto Único de Circulação 
(IUC) relativo a 2023 pelos veículos cujo aniversário de ma-
trícula ocorra no mês de JANEIRO. 
 
A liquidação do IUC é efetuada pelo próprio sujeito passivo 
através da Internet (obrigatório para as pessoas coletivas), 
podendo também sê-lo em qualquer serviço de finanças, em 
atendimento ao público. 
 
IRS/IRC - COMUNICAÇÃO DOS INVENTÁRIOS RELATIVOS A 2022 
Os sujeitos passivos de IRS e de IRC não enquadrados no 
regime simplificado de tributação, legalmente obrigados a ela-
borar o inventário, incluindo os SP com volume de negócios 
inferior a € 100.000, devem comunicar à AT por transmissão 
eletrónica de dados, via Portal e-fatura, através de ficheiro(s) 
com as características e estrutura definidas pela Portaria 
2/2015, de 6 de janeiro, o inventário (valorizado, segundo 
Despacho do SEAF n.º 351/2021-XXII, de 10/11) respeitante 
ao último dia do exercício de 2022.  
 
As empresas sem existências e obrigadas por lei a comunicar 
o Inventário devem declarar no portal e-fatura que não têm 
existências, não precisando, pois, de construir ficheiro vazio.  
 
IRS - DECLARAÇÃO MODELO 44. RENDIMENTOS PREDIAIS / 2022 
Os sujeitos passivos de IRS que auferiram em 2022 rendi-
mentos da categoria F (prediais) e que estejam dispensados 
e não tenham optado pela emissão de recibos de rendas ele-
trónicos, devem proceder à sua declaração à AT, através da 
entrega da declaração modelo 44, exclusivamente pela Inter-
net (por força da Portaria 287/2022, de 2 de dezembro, que 
pôs termo à possibilidade de entrega em suporte papel). 
 
SEGURANÇA SOCIAL - INDEPENDENTES - DECLARAÇÕES TRI-
MESTRAL E ANUAL 

Os trabalhadores independentes (TI) sujeitos ao cumprimento 

da obrigação contributiva devem proceder à declaração, atra-
vés da área reservada da segurança social direta, dos valores 
totais dos rendimentos associados à produção e venda de 
bens e à prestação de serviços relativos ao último trimestre 
de 2022 (passíveis de correção/substituição até ao 15.º dia 
posterior ao termo do prazo). 
 
Até ao último dia dos meses de abril, julho e outubro os TI 
devem proceder à declaração (trimestral) dos rendimentos 
auferidos no 1.º, 2.º e 3.º trimestres, respetivamente. 
  
Independentemente da sujeição ao cumprimento de obriga-
ção contributiva, os TI devem ainda em janeiro confirmar ou 
declarar os valores dos rendimentos relativos a 2022, desde 
que tenham estado obrigados a proceder à entrega de pelo 
menos uma declaração trimestral relativa ao mesmo ano.  
 
Estão excluídos desta obrigação: 

- os TI com contabilidade organizada, cujo rendimento re-
levante seja apurado com base no lucro tributável (exceto 
se, notificados da base de incidência contributiva, optarem 
pela aplicação do regime de apuramento trimestral…)  
- os TI que sejam simultaneamente pensionistas de invali-
dez ou de velhice de regimes de proteção social, nacionais 
ou estrangeiros, ou titulares de pensão resultante da verifi-
cação de risco profissional que sofram de incapacidade 
para o trabalho igual ou superior a 70% 
- os TI que sejam simultaneamente trabalhadores por conta 
de outrem, auferindo uma remuneração média mensal não 
inferior a 1 IAS (€ 443,20 em 2022), e com um rendimento 
relevante mensal médio da atividade independente, apu-
rado trimestralmente, inferior a 4 IAS (€ 1.772,80).  

 
A declaração trimestral deve ainda ser apresentada imedia-
tamente antes da suspensão ou cessação da atividade. 
 
IVA – REGIMES TRIMESTRAL E DOS PEQUENOS RETALHISTAS - DE-
CLARAÇÃO DE ALTERAÇÕES 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime de isenção do 
art. 53.º do CIVA que em 2022 ultrapassaram os limites de 
volume de negócios aí estabelecidos devem proceder à en-
trega da declaração de alterações. 
 
O mesmo se diga para os SP enquadrados no regime dos pe-
quenos retalhistas que em 2022 ultrapassaram os volumes 
de compras estabelecidos no art. 60.º do CIVA. 
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g PROGRAMA APOIAR TURISMO   
 
A Portaria 295-A/2022, de 13 de dezembro, alterou o Regu-
lamento do Programa APOIAR, sistema de incentivos à liqui-
dez das empresas aprovado pela Portaria 271-A/2020, de 24 
de novembro, para mitigar os impactos negativos sobre a ati-
vidade económica decorrentes das medidas de proteção da 
saúde pública associadas à pandemia da Covid-19, imple-
mentando a medida «Apoiar Turismo», dirigida ao setor do 
alojamento, restauração e similares e de outras atividades tu-
rísticas. 
 
O programa APOIAR passa, assim, a estrutura-se nas medi-
das APOIAR.PT, APOIAR RESTAURAÇÃO, APOIAR + SIM-
PLES, APOIAR RENDAS e APOIAR TURISMO. 

 
 

g PLÁSTICOS DE UTILIZAÇÃO ÚNICA     
 
O Decreto-Lei 83/2022, de 9 de dezembro, alterou o Decreto-
Lei 78/2021, de 24 de setembro, completando a transposição 
da Diretiva (UE) 2019/904, de 5 de junho, relativa à redução 
do impacto de determinados produtos de plástico no am-
biente, através da definição dos regimes de responsabilidade 
alargada do produtor de determinados produtos de plástico 
de utilização única, bem como dos custos a suportar pelos 
mesmos. 
 
Os produtos de plástico em questão são, para além dos já 
previstos (plásticos de utilização única, produtos feitos de 
plástico oxodegradável e artes de pesca que contêm plás-
tico), os produtos do tabaco com filtros e filtros comercializa-

dos para uso em combinação com produtos do tabaco que 
contêm plástico.  
 
O diploma estabelece o regime de responsabilidade alargada 
do produtor relativamente a produtos de plástico de utilização 
única relativamente aos quais não estão facilmente disponí-
veis alternativas adequadas, sustentáveis e conformes com 
o princípio do «poluidor-pagador», como é o caso dos reci-
pientes para alimentos e para bebidas, copos para bebidas, 
sacos e invólucros dos sacos de plásticos leves, toalhetes 
pré-humedecidos ou dos balões. 
 
No âmbito de tal regime, recaem sobre os respetivos produ-
tores os custos relativos à adoção das medidas de sensibili-
zação e de limpeza do lixo proveniente desses produtos e do 
seu posterior transporte e tratamento, através de sistemas in-
dividuais ou integrados de gestão.   
 
 
 

g GASÓLEO PROFISSIONAL     
 
A Portaria 312-D/2022, de 30 de dezembro, prorrogou até 30 
de junho de 2023 o regime transitório aplicável aos abasteci-
mentos realizados em ou para instalações de consumo pró-
prio no âmbito do regime do «gasóleo profissional». 

 
 

g CONTRIBUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE  
TEMPORÁRIAS SOBRE ENERGIA E  
DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR   
 
A Lei 24-B/2022, de 30 de dezembro, procedeu à regulamen-
tação da aplicação da contribuição de solidariedade tempo-
rária, criada pelo Regulamento (UUE) 2022/1854, de 6 de 
outubro, relativo a uma intervenção de emergência para fazer 
face aos elevados preços da energia («CST Energia»), e 
criou a contribuição de solidariedade temporária sobre o setor 
da distribuição alimentar, relativa a uma intervenção de emer-
gência para fazer face ao fenómeno inflacionista («CST Dis-
tribuição Alimentar»). 

g diversos 

https://www.apcmc.pt/projetos/speed-up-materiais-de-construcao-4-0/
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g diversos 

 
A CST Energia aplica-se aos sujeitos passivos (SP) de IRC 
residentes que exerçam, a título principal, uma atividade de 
natureza comercial, industrial ou agrícola, bem como aos SP 
de IRC não residentes com estabelecimento permanente em 
território português, que desenvolvem atividades nos setores 
do petróleo bruto, do gás natural, do carvão e da refinação, 
incidindo sobre os lucros excedentários apurados nos perío-
dos de tributação para efeitos do IRC que se iniciem nos anos 
de 2022 e 2023. 
 
A CST Distribuição Alimentar é devida pelos SP de IRC resi-
dentes que exerçam, a título principal, uma atividade de na-
tureza comercial, industrial ou agrícola, bem como pelos SP 
não residentes com estabelecimento estável em território por-
tuguês, que explorem estabelecimentos de comércio alimen-
tar de produtos de origem animal e vegetal, frescos ou 
congelados, transformados ou crus, a granel ou pré-embala-
dos, incidindo igualmente sobre os lucros excedentários apu-
rados nos períodos de tributação para efeitos do IRC que se 
iniciem nos anos de 2022 e 2023. 
 

É estabelecimento de comércio alimentar o local onde 
se exerce uma atividade de comércio enquadrada nas 
CAE 47111, 47112, 47210, 47240, 47250, 47291, 47292 
e 47293, definidas pela Portaria 312-B/2022, de 30 de 
dezembro, que compreenda o comércio a retalho ali-
mentar ou com predominância de produtos alimentares. 

 
Estão isentos da CST Distribuição Alimentar os SP cuja ativi-
dade de comércio a retalho alimentar ou com predominância 

de produtos alimentares tenha, no período de tributação em 
causa, natureza acessória (i.é, até 25% do volume de negó-
cios anual) e estão excluídos aqueles que se qualifiquem, no 
período de tributação da contribuição, como micro ou pe-
quena empresa, nos termos do DL 372/2007, de 6 de novem-
bro. 
 
As CST, calculadas pela aplicação da taxa de 33%s sobre os 
lucros excedentários (parte dos lucros tributáveis do período 
de tributação que exceda o correspondente a 20% de au-
mento em relação à média dos lucros tributáveis nos 4 perío-
dos de tributação com início nos anos de 2018 a 2021), são 
liquidadas pelo SP, ainda que isento, através de declaração 
(de modelo a aprovar) enviada via Internet até ao dia 20 de 
setembro, sendo pagas até ao dia 30 de setembro. 
 

https://www.apcmc.pt

