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Principais Alterações 
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares – IRS 

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas – IRC 

Imposto sobre o valor acrescentado - IVA 

Impostos sobre o património- IS, IMT, IMI 

Impostos Especiais sobre o Consumo – IEC’S 

Imposto sobre veículos - ISV 

Imposto único de circulação - IUC 

Benefícios Fiscais 

Justiça Tributária 

Outras 

 

 

A equipa de Direito Fiscal da Espanha e Associados 



 
 

 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS 

PESSOAS SINGULARES 

Criptoativos 

É criado um regime de tributação sobre os 

rendimentos decorrentes de actividades em 

criptoativos. Para o efeito é introduzida uma 

definição de criptoativo, considerando-se como 

tal toda a representação digital de valor ou 

direitos que possa ser transferida ou 

armazenada eletronicamente recorrendo à 

tecnologia de registo distribuído ou outro 

semelhante, com excepção dos criptoactivos 

únicos e não fungíveis com outros criptoactivos. 

A tributação destes activos poderá verificar-se 

no âmbito das 3 seguintes categorias de 

rendimento. 

 

Categoria B (Rendimentos Empresariais e 

Profissionais). 

São consideradas atividades comerciais e 

industriais, tributáveis enquanto tal, as 

operações relacionadas com a emissão de 

criptoativos ou a validação de transações de 

criptoativos através de mecanismos de 

consenso, apurando-se o rendimento tributável 

pela aplicação do coeficiente de 0,15 às vendas 

verificadas com esses activos e de 0,95 para as 

operações de mineração. 

 

Categoria E (Rendimentos de capitais) 

Os ganhos resultantes de qualquer forma de 

remuneração decorrentes de operações 

relativas a criptoativos. 

 

Categoria G (Incrementos Patrimoniais) 

Os ganhos resultantes da alienação onerosa de 

criptoativos que não constituam valores 

mobiliários consideram-se mais-valias, sendo o 

ganho aferido pela diferença entre o valor de 

realização (que se presume ser o valor de 

mercado à data da alienação) e o valor de 

aquisição. No entanto, ficam isentos de 

tributação dos ganhos resultantes da sua 

alienação quando detidos por um período igual 

ou superior a 365 dias. O período de detenção 

dos criptoativos adquiridos antes de 1 de janeiro 

de 2023 beneficia deste tratamento. 

 

As despesas necessárias e efetivamente 

praticadas, inerentes à sua aquisição e 

alienação são acrescidas ao valor de aquisição e 

o saldo positivo entre as mais-valias e menos-

valias é tributado à taxa autónoma de 28%, sem 

prejuízo da opção pelo englobamento. Já o seu 

saldo negativo apurado num determinado ano, 

poderá ser deduzido nos cinco anos seguintes 

quando o sujeito passivo opte pelo seu 

englobamento. 

 

Aos criptoativos aplicam-se as regras de 

equivalência pecuniária estabelecidas para os 

rendimentos em espécie. 

 

É criada uma obrigação declarativa para as 

pessoas singulares ou coletivas, para os 

organismos e outras entidades sem 

personalidade jurídica que prestem serviços de 

custódia e administração de criptoativos por 

conta de terceiros ou tenham a gestão de uma 



 
 

 

ou mais plataformas de negociação de 

criptoativos, que terão de comunicar à AT, até 

ao final do mês de janeiro de cada ano, 

relativamente a cada sujeito passivo, através de 

modelo oficial, as operações efetuadas com a 

sua intervenção, relativamente a criptoativos. 

Exclusão de tributação 

São excluídos, até ao limite de €1.000, os 

rendimentos anuais resultantes das actividades 

de transação da energia excedente 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 potência instalada e da transação da 

energia produzida em unidades de pequena 

produção a partir de fontes de energia 

renovável, até ao limite de 1 MW da respetiva 

potência instalada. 

Isenção para jovens 

O regime fiscal aplicável aos rendimentos 

auferidos por jovens trabalhadores 

dependentes ou independentes com idade entre 

os 18 e os 26 anos, que não sejam considerados 

dependentes, é beneficiado com o aumento das 

respectivas isenções de tributação: 

• 50% no primeiro ano, com limite de 12,5 

vezes o valor do IAS; 

•  40% no segundo ano, com limite de 10 

vezes o valor do IAS; 

• 30% no terceiro e quarto anos, com limite 

de 7,5 vezes o valor do IAS; 

• 20% no quinto ano, com limite de 5 vezes 

o valor do IAS. 

Dedução para dependentes 

Quando exista mais de um dependente, a 

dedução prevista para os dependentes passa 

para os montantes de € 900 e € 750, 

respetivamente, para o segundo dependente e 

seguintes que não ultrapassem seis anos de 

idade até 31 de dezembro do ano a que respeita 

o imposto, independentemente da idade do 

primeiro dependente. 

Retenção na fonte 

Novo regime de retenção 

Durante o ano de 2023, os sistemas de 

pagamento de salários e pensões serão 

adaptados ao novo sistema de retenção na 

fonte de IRS a aprovar, de forma a permitir a 

aplicação de taxas de retenção na fonte mais 

adequadas à situação tributária dos 

contribuintes. 

A entidade pagadora terá de apresentar a taxa 

efetiva mensal de retenção na fonte no 

documento do qual conste o valor dos 

rendimentos e a respetiva retenção na fonte, 

sendo esta calculada pelo rácio entre o valor 

retido na fonte e o valor do rendimento pago ou 

colocado à disposição. 

Trabalho suplementar 

A taxa de retenção autónoma aplicável à 

remuneração de trabalho suplementar é 

reduzida em 50% a partir da 101.ª hora, 

inclusive. 

No que respeita aos trabalhadores não 

residentes que em Portugal obtenham 

rendimentos de trabalho dependente e 

rendimentos empresariais e profissionais, ficam 

dispensados de retenção na fonte liberatória 



 
 

 

quando respeitem às primeiras 50 horas de 

trabalho suplementar.  

Redução para titulares de crédito à habitação  

Em 2023, os contribuintes que sejam devedores 

de um crédito à habitação que tem como objeto 

a sua habitação própria e permanente e aufiram 

uma remuneração mensal que não ultrapasse € 

2.700, beneficiam de redução da retenção na 

fonte sobre os rendimentos de trabalho 

dependente para a taxa do escalão 

imediatamente inferior à correspondente à sua 

remuneração mensal e situação familiar. Para 

este efeito, o contribuinte terá de comunicar à 

entidade devedora do rendimento, em 

momento anterior ao seu pagamento, a opção 

por esta redução, mediante declaração 

acompanhada com os elementos comprovativos 

da verificação daquelas condições. 

 

 

 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS 

PESSOAS COLECTIVAS 

Realizações de utilidade social  

Para efeitos da determinação do lucro 

tributável, são majorados para 150% os gastos 

suportados com a aquisição de passes sociais 

em benefício do pessoal do sujeito passivo. 

Dedução de prejuízos fiscais 

Deixa de existir a limitação temporal para a 

dedução dos prejuízos fiscais apurados em 

determinado período de tributação.  

No entanto, o limite da dedução a efectuar em 

cada um dos períodos de tributação é reduzido 

para 65%.  

Esta alteração aplica-se à dedução de prejuízos 

aos lucros tributáveis dos períodos de tributação 

que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023, 

bem como em períodos de tributação anteriores 

a 1 de janeiro de 2023, cujos períodos de 

dedução ainda se encontre em curso.  

Lucros e prejuízos de Estabelecimento 

Estável situado fora do território 

português 

Os limites temporais à concorrência dos lucros 

e dos prejuízos de estabelecimento estável 

situado fora do território português passam a 

ser de 12 períodos de tributação, eliminando-se 

as situações limitadas aos 5 períodos de 

tributação anteriores.  

Limitação à dedutibilidade de gastos de 

financiamento  

Em caso de alteração da titularidade em mais 

de 50% do capital social ou da maioria dos 

direitos de voto passa a ser possível o reporte 

dos gastos de financiamento líquidos em 

excesso ou do limite não utilizado, quando se 

conclua que a operação não teve como um dos 

principais objetivos a evasão fiscal (ex: nos 

casos em que a operação não tenha sido 

realizada por razões económicas válidas).  

Deixa de ser necessário apresentar um pedido à 

Administração Tributária do reconhecimento do 

interesse económico.   



 
 

 

Regime de dedução de prejuízos fiscais 

dos Grupos de Sociedades 

Quando seja aplicável o Regime Especial de 

Tributação dos Grupos de Sociedades (“RETGS), 

a dedução de prejuízos fiscais do grupo deixa 

de estar dependente de reconhecido interesse 

económico e da apresentação de requerimento 

à Autoridade Tributária, nas seguintes 

situações: 

• Quando a nova sociedade dominante opte 

pela continuidade da aplicação do RETGS; 

• Quando a sociedade dominante de um 

grupo de sociedades (nova dominante) 

adquire o domínio de uma sociedade 

dominante de um outro grupo de 

sociedades (anterior sociedade dominante) 

e a nova sociedade dominante opte pela 

continuidade da aplicação do RETGS.  

Por outro lado, a dedução dos prejuízos fiscais 

não é aplicável quando se conclua que a 

operação teve como principal objetivo ou como 

um dos principais objetivos a evasão fiscal, o 

que pode considerar-se verificado, 

nomeadamente, nos casos em que a operação 

não tenha sido realizada por razões económicas 

válidas.  

Determinação da matéria coletável no 

regime simplificado – Criptoativos 

São introduzidos dois novos coeficientes para 

efeitos da obtenção da matéria coletável do 

regime simplificado: 

• 0,95: aplicável aos rendimentos 

provenientes da mineração de criptoativos,; 

• 0,15: aplicável aos rendimentos relativos a 

criptoativos, excluindo os decorrentes da 

mineração, que não sejam considerados 

rendimentos de capitais, nem resultem do 

saldo positivo das mais e menos valias e dos 

restantes incrementos patrimoniais.  

Taxa de IRC 

A taxa reduzida de 17% aplicável às PME é 

agora igualmente aplicável às empresas de 

pequena-média capitalização (Small Mid Cap), 

relativamente aos primeiros 50 000€ de matéria 

coletável (anteriormente 25 000€), aplicando-se 

a taxa de 21% ao excedente. 

Esta alteração também é aplicável nos dois 

exercícios posteriores a operações de fusões, 

cisões, entrada de ativos e permutas de partes 

sociais, realizadas entre 1 de janeiro de 2023 e 

31 de dezembro de 2026, em que a totalidade 

dos sujeitos passivos se qualifique como micro, 

pequena, média ou empresa de pequena-média 

capitalização (Small Mid Cap), nas situações em 

que, por força da operação, a sociedade 

beneficiária deixe de reunir as condições para 

essa qualificação.  

Tributação Autónoma 

Os encargos com veículos movidos 

exclusivamente a energia elétrica deixam de 

estar excluídos da tributação autónoma, 

passando a ser-lhes aplicável a taxa de 10%, 

sempre que o custo de aquisição exceda os 

€62.500,00. 

Além disso, são reduzidas as taxas de tributação 

autónoma sobre os encargos incorridos com 

viaturas híbridas plug-in e viaturas de 

passageiros movidas a GNV, nos seguintes 

termos: 



 
 

 

• 2,5%, no caso de viaturas com um custo de 

aquisição inferior a €27.500; 

• 7,5%, no caso de viaturas com um custo de 

aquisição igual ou superior a €27.500 e 

inferior a €35.00; e 

• 15% no caso de viaturas com um custo de 

aquisição igual ou superior a Eur 35.000.  

Por fim, o incremento das taxas de tributação 

autónoma em 10 pontos percentuais, aplicável 

aos sujeitos passivos que apresentem prejuízo 

fiscal no período a que respeitem quaisquer dos 

factos tributários relacionados com o exercício 

de uma atividade de natureza comercial, 

industrial ou agrícola não isenta de IRC, não é 

aplicável, nos períodos de tributação de 2022 e 

2023, quando: 

• o sujeito passivo tenha obtido lucro 

tributável em um dos três períodos de 

tributação anteriores; 

• as obrigações declarativas de entrega da 

Modelo 22 e IES, relativas aos dois períodos 

de tributação anteriores, tenham sido 

cumpridas; 

• estes correspondam ao período de 

tributação de início de atividade ou a um 

dos dois períodos seguintes.  

Dispensa de retenção na fonte sobre 

rendimentos auferidos por residentes 

Para além dos casos já previstos na lei anterior, 

que se mantêm, passa igualmente a não existir 

obrigação de efectuar retenção na fonte de IRC, 

quando este tenha natureza de imposto por 

conta quando estão em causa rendimentos 

provenientes de propriedade intelectual 

referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 94.º, 

quando obtidos por sociedades que tenham por 

objecto a criação, edição, produção, promoção, 

licenciamento, gestão, ou distribuição de obras 

ou prestações ou outros conteúdos protegidos 

por direitos de autor e conexos, incluindo 

publicações de imprensa.  

Regime Extraordinário de apoio a 

encargos suportados com eletricidade e 

gás 

Para efeitos de determinação do lucro 

tributável, relativamente ao período de 

tributação com início em ou após 1 de Janeiro 

de 2022, os gastos e perdas incorridos ou 

suportados referentes a consumos de 

eletricidade e gás natural podem ser majorados 

em 20% na parte em que excedam os do 

período de tributação anterior, deduzidos de 

eventuais apoios recebidos nos termos do 

Decreto-Lei n.º 30-B/2022, de 18 de abril.  

No caso dos sujeitos passivos que iniciem a 

atividade durante o período de tributação com 

início em ou após 1 de janeiro de 2021, os 

gastos e perdas incorridos devem ser 

proporcionais ao período de atividade do sujeito 

passivo nesse ano.  

Excluem-se deste regime os sujeitos passivos 

que desenvolvam atividades económicas que 

gerem, pelo menos, 50% do volume de 

negócios no domínio da: 

• Produção, transporte, distribuição e 

comércio de eletricidade ou gás; ou  

• Fabricação de produtos petrolíferos, 

refinados ou a partir de resíduos, e de 

aglomerados de combustíveis.  



 
 

 

Este benefício fiscal não pode ser cumulado com 

outros apoios ou incentivos de qualquer 

natureza relativamente aos mesmos gastos e 

perdas elegíveis.  

Regime Extraordinário de apoio a 

encargos suportados na produção 

agrícola 

Para efeitos de determinação do lucro tributável 

relativamente aos períodos de tributação de 

2022 e 2023, os gastos e perdas na aquisição 

dos seguintes bens podem ser majorados em 

40%, quando utilizados no âmbito das 

atividades de produção agrícola: 

• Adubos, fertilizantes e corretivos orgânicos 

e minerais; 

• Farinhas, cereais e sementes, incluindo 

misturas, resíduos e desperdícios das 

indústrias alimentares, e quaisquer outros 

produtos próprios para alimentação de 

gado, aves e outros animais, referenciados 

no Codex Alimentarius, independentemente 

da raça e funcionalidade em vida, 

destinados à alimentação humana; 

• Água para rega; 

• Garrafas de vidro. 

A referida majoração é aplicável ao período de 

tributação que se inicie em ou após 1 de janeiro 

de 2022. Este benefício fiscal está sujeito às 

regras de auxílios de minimis.  

Imposto sobre o Valor Acrescentado 

Pagamento do imposto apurado pelo 

sujeito passivo 

O prazo de entrega do montante de imposto 

exigível, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 27.º, relativo ao mês de junho, e nos 

termos da alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo, 

relativo ao segundo trimestre, é prolongado até 

25 de setembro (anteriormente era 25 de 

Agosto). 

Prazo de entrega das declarações 

periódicas  

As declarações periódicas, nos termos da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 41.º, relativamente ao mês 

de junho, e nos termos da alínea b) do n.º 1 do 

mesmo artigo, relativas ao segundo trimestre, 

devem ser enviadas até 20 de setembro 

(anteriormente era 20 de Agosto).  

Regime especial de isenção 

Beneficiam da isenção do imposto os sujeitos 

passivos que, não possuindo nem sendo 

obrigados a possuir contabilidade organizada 

para efeitos de IRS ou IRC, nem praticando 

operações de importação, exportação ou 

actividades conexas, nem exercendo actividade 

que consista na transmissão de bens ou 

prestação dos serviços mencionados no anexo E 

do presente Código não tenham atingido, no 

ano civil anterior, um volume de negócios 

superior a 15 000€ (12 500€ na lei 

anteriormente em vigor). Note-se, porém, que 

o OE 2023 inclui uma norma transitória que 

determina que no ano de 2023 o valor de 

volume de negócios referido tem de ser superior 

a 13 500€ e no ano de 2024 superior a 14 500€. 



 
 

 

Bens e Serviços sujeitos a taxa reduzida – 

6% 

• Alteração à Lista I anexa ao Código do IVA 

São alteradas as seguintes verbas da Lista I 

anexa ao CIVA, que passam a ter a redação que 

se segue: 

1.3.2 – Conservas à base de peixes e moluscos 

(inteiros, em filetes ou pedaços, em água, 

azeite, óleo ou outros molhos, em caldeirada, 

escabeche, recheadas e similares, em qualquer 

embalagem), com teor de peixe ou molusco 

superior a 50% com exceção do peixe fumado, 

do espadarte e do esturjão, quando secos, 

salgados ou em conserva e preparados de ovas 

(caviar). 

1.4.3 – Manteiga, margarina e creme vegetal 

para barrar obtido a partir de gorduras de 

origem vegetal, com ou sem adição de outros 

produtos. 

1.4.9 – Bebidas e iogurtes de base vegetal, sem 

leite e lacticínios, produzidos à base de frutos 

secos, cereais, preparados à base de cereais, 

frutas, legumes ou produtos hortícolas.  

2.25 – As empreitadas de construção de imóveis 

e os contratos de prestações de serviços com 

ela conexas cujos promotores sejam 

cooperativas de habitação e construção, 

incluindo as realizadas pelas uniões de 

cooperativas e construção económica às 

cooperativas suas associadas no âmbito do 

exercício das suas atividades estatutárias, desde 

que as habitações se integrem no âmbito da 

politica social de habitação, designadamente 

quando respeitem o conceito e os parâmetros 

de habitação de custos controlados, majorados 

em 20% desde que certificadas pelo IHRU, I.P, 

ou quando promovidas na Região Autónoma da 

Madeira ou na Região Autónoma dos Açores, 

pelo IHM ou pela Direção Regional de Habitação 

dos Açores, respetivamente. 

2.31 – Aquisição e reparação de velocípedes.  

• Aditamento à Lista I anexa ao CIVA 

2.39 – Acesso à transmissão em direto de 

espetáculos e eventos de teatros, feiras, 

parques de diversões, concertos, museus, 

cinemas ou outros similares. 

2.40 – Fornecimento e instalação de 

aquecedores de ambiente local a biomassa 

sólida com potência calorífica nominal não 

superior a 50 kW e caldeiras a biomassa sólida 

com uma potência calorífica nominal não 

superior a 500 kW, incluindo as integradas em 

sistemas mistos 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 Europeia de uma das duas classes de 

eficiência energética mais elevadas e que 

cumpram os valores de referência indicativos 

previstos nos respetivos requisitos específicos 

de conceção ecológica. 

2.41 – Péletes e briquetes produzidos a partir 

de biomassa.  



 
 

 

 

Imposto do Selo 

Tributação de criptoativos 

Passam a ser tributadas à taxa de 10% as 

transmissões gratuitas de criptoativos:  

• depositados em instituições em Portugal; e 

• não depositados, no caso de sucessões por 

morte, quando o autor da transmissão 

tenha domicílio em território nacional e nas 

restantes transmissões gratuitas, quando o 

beneficiário tenha domicílio em território 

nacional. 

Prevê-se igualmente a tributação à taxa de 

4% das comissões e contraprestações 

cobradas por ou com intermediação de 

prestadores de serviços de criptoativos, 

quando o prestador ou o cliente estiverem 

domiciliados em Portugal, sendo o encargo 

do imposto imputado ao cliente. Quando o 

prestador de serviços estiver fora de 

Portugal, quem tem de liquidar o imposto é 

o intermediário em Portugal ou um 

representante nomeado pelo prestador de 

serviços.  

Transmissões gratuitas de valores 

monetários 

A regra de incidência territorial das 

transmissões gratuitas de valores monetários 

passa a prever que, no caso de valores não 

depositados, é devido imposto de selo se o 

autor tiver domicílio em Portugal, no caso das 

sucessões por morte, ou se o beneficiário tiver 

domicílio em Portugal, no caso de outras 

transmissões gratuitas.  

Valor tributável dos criptoativos  

O valor tributável dos criptoativos determina-se 

de acordo com as seguintes regras e pela ordem 

indicada: 

• por aplicação de regras especificas previstas 

no código do IS; 

• pelo valor da cotação oficial, quando exista; 

• pelo valor declarado pelo cabeça-de-casal 

ou pelo beneficiário, devendo, tanto quanto 

possível, aproximar-se do valor de mercado.  

Isenções 

Estão isentas de imposto de selo, relativamente 

aos mútuos constituídos no âmbito do regime 

legal do crédito à habitação e até ao montante 

do capital em dívida, as seguintes operações: 

• alteração do prazo da qual resulte imposto 

a pagar, em função do diferencial de 

imposto aplicável; 

• prorrogação do prazo; 

• a celebração de um novo contrato de 

crédito, no âmbito do regime legal do 

crédito à habitação, para refinanciamento 

da dívida.  

Estas isenções aplicam-se aos factos tributários 

ocorridos entre 1 de novembro de 2022 e 31 de 

dezembro de 2023.  



 
 

 

Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis 

Isenção pela aquisição de prédios para 

revenda 

Mantém-se a norma que prevê que a isenção de 

IMT relativamente às aquisições de prédios para 

revenda não prejudica a liquidação e 

pagamento do imposto nos termos gerais, salvo 

se se reconhecer que o adquirente exerce 

normal e habitualmente a atividade de 

comprador de prédios para revenda. No 

entanto, para efeitos do disposto nessa norma, 

passa a considerar-se que o sujeito passivo 

exerce normal e habitualmente a atividade 

quando comprove o seu exercício nos dois anos 

anteriores (um ano na lei anteriormente em 

vigor) mediante certidão passada pelo Serviço 

de Finanças competente, quando daquela 

certidão constar que, em cada um dos anos 

anteriores, foram revendidos prédios antes 

adquiridos para esse fim.  

Valor dos criptoativos integra base 

tributável de IMT 

Para efeitos de determinação da base tributável 

de IMT, passa a considerar-se como valor do 

acto ou do contrato, o valor dos criptoativos 

dados em troca, determinado nos termos do 

Código do Imposto de Selo.  

Transmissão de prédios urbanos 

habitacionais 

São atualizados em 4% os escalões previstos 

para a determinação da taxa de IMT aplicável 

às transmissões de prédios urbanos ou de 

frações autónomas de prédios urbanos, 

destinados exclusivamente a habitação.  

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

Taxas  

A lei passa a prever que a majoração das taxas 

de IMI previstas no CIMI não é aplicável nos 

casos em que o estado de conservação dos 

prédios urbanos tenha sido motivado por 

desastre natural ou calamidade. 

Prédios devolutos localizados em zonas de 

pressão urbanística 

Os municípios, mediante deliberação da 

assembleia municipal, podem ainda definir uma 

majoração da taxa que vigorar no ano a que 

respeita o imposto a aplicar aos prédios ou 

partes de prédio localizados em zonas de 

pressão urbanística, como tal definidas em 

diploma próprio, nos seguintes termos: 

a) Até 100 % nos casos em que estejam afetos 

a alojamento local; 

b) Até 25 % nos casos em que, tendo por 

destino a habitação, não se encontrem 

arrendados para habitação ou afetos a 

habitação própria e permanente do sujeito 

passivo. 

Esta majoração é elevada a 50% sempre que o 

sujeito passivo do imposto seja uma pessoa 

coletiva ou outra entidade fiscalmente 

equiparada.  



 
 

 

Estipula-se, ainda, que, aos prédios urbanos ou 

frações autónomas que se encontrem devolutos 

há mais de um ano (anteriormente eram 2 

anos), aos prédios em ruínas, bem como aos 

terrenos para construção inseridos no solo 

urbano e cuja qualificação em plano municipal 

de ordenamento do território atribua aptidão 

para o uso habitacional, que se encontrem 

localizados em zonas de pressão urbanística, é 

aplicado os seguintes agravamentos: 

a) A taxa prevista de 0,3% a 0,45% é 

elevada ao sêxtuplo, agravada, em cada 

ano subsequente, em mais 10%; 

b) O agravamento referido tem como 

limite máximo o valor de 12 vezes a 

taxa prevista de 0,3% a 0,45%. 

Porém, o OE para 2023 estabelece que, 

relativamente a este limite máximo, pode, 

mediante deliberação da assembleia municipal, 

ser aumentado em: 

a) 25 % sempre que o prédio urbano ou 

fração autónoma se destine a habitação 

e, no ano a que respeita o imposto, não 

se encontre arrendado para habitação 

ou afeto a habitação própria e 

permanente do sujeito passivo; 

b) 50% sempre que o sujeito passivo do 

imposto seja uma pessoa coletiva ou 

outra entidade fiscalmente equiparada. 

IMPOSTOS ESPECIAIS DE CONSUMO

Imposto sobre as bebidas alcoólicas e as 

bebidas adicionadas de açúcar (IABA) 

Aumento generalizado das taxas aplicáveis 

sobre a cerveja, bebidas não alcoólicas 

adicionadas de açúcar, bebidas espirituosas e 

outras bebidas fermentadas, tranquilas e 

espumantes, em cerca de 4%. 

Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e 

Energéticos (ISP) 

O mecanismo de reembolso parcial para o 

gasóleo profissional é alargado ao gás 

profissional e, simultaneamente, é estendido às 

empresas de transporte coletivo de passageiros.  

O reembolso deixa de ser processado em 

relação a cada abastecimento, passando a 

operar numa base mensal. 

Prevê-se um aumento das taxas aplicáveis a 

diversos produtos (fuelóleo, gás, gasóleo, etc.) 

utilizados na produção de eletricidade, 

eletricidade e calor (cogeração) e gás de cidade, 

quer em termos de ISP, quer em termos de 

adicionamento de CO2.  

Por outro lado, não haverá lugar à tributação 

parcial do gás natural identificado pelos NC 

2711 11 00 e 2711 21 00, durante o ano de 

2023. 

Tabaco 

Aumento generalizado das taxas em 4%.  



 
 

 

IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS 

Taxas – automóveis, motociclos, triciclos 

e quadriciclos 

Aumento generalizado das taxas em cerca de 

4%.  

Pedido reconhecimento da isenção 

As isenções de ISV passam a ser aplicáveis, não 

só a veículos adquiridos em sistema de locação 

financeira, como também em locação 

operacional de veículos, desde que dos 

documentos do veículo conste a identificação do 

locatário.  

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 

Aumento generalizado das taxas de IUC em 

cerca de 4%.  

Mantém-se em vigor o adicional de IUC aplicável 

sobre os veículos a gasóleo enquadráveis nas 

Categorias A e B do Código do IUC.  

ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS 

Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios 

do Interior e às regiões autónomas 

É aplicada uma taxa reduzida de IRC de 12,5% 

aos primeiros 50.000€ (25.000€ na lei 

anteriormente em vigor) de matéria coletável de 

Empresas qualificadas como micro, pequena ou 

médias empresas ou empresas de pequena-

média capitalização (Small Mid Cap) que 

exerçam a sua atividade no interior do país. 

Para a determinação do lucro tributável destas 

empresas, são majorados em 20% os encargos 

com remuneração fixa e contribuições para a 

segurança social correspondentes à criação 

líquida de postos de trabalho. 

Para o efeito, considera-se: 

• “criação líquida de postos de trabalho”, o 

aumento líquido do número de 

trabalhadores diretamente empregados na 

empresa, calculado pela diferença entre a 

média mensal do exercício em causa e a 

média mensal do exercício anterior; 

• “Encargos”, os montantes suportados pela 

entidade empregadora com o trabalhador, 

a título de remuneração fixa e das 

contribuições para a segurança social a 

cargo da mesma entidade 

Além disso, a lei passa a prever o seguinte: 

1. No caso de estudantes que frequentem 

estabelecimentos de ensino situados 

em território do interior ou nas regiões 

autónomas é aplicável uma majoração 

de 10 pp ao valor suportado a título de 

despesas de educação e formação, 

sendo o limite global aí estabelecido 

elevado para €1000 quando a diferença 

seja relativa a estas despesas.  

2. A dedução à coleta a que refere a alínea 

a) do n.º 1 do artigo 78.º-E (dedução 



 
 

 

de encargos com imóveis) tem o limite 

de €1.000 durante três anos, sendo o 

primeiro o da celebração do contrato, 

no caso de os encargos aí previstos 

resultarem da transferência da 

residência permanente para um 

território do interior.  

Benefícios fiscais relativos a bens imóveis 

A lei actualmente em vigor passa a prever que 

a isenção de IMI aplicável aos prédios 

classificados como monumentos nacionais e os 

prédios individualmente classificados como de 

interesse público ou de interesse municipal se 

inicia no ano em que ocorra a classificação ou 

se verifique o reconhecimento da isenção pelo 

município, consoante os casos.  

Incentivos à reabilitação urbana e ao 

arrendamento habitacional a custos 

acessíveis  

Passam a ficar isentos de tributação em IRS e 

IRC pelo período de duração dos respetivos 

contratos, não só os rendimentos prediais 

obtidos no âmbito dos programas municipais de 

oferta para arrendamento habitacional a custos 

acessíveis, como também para alojamento 

estudantil, sendo, para efeitos de IRS, os 

rendimentos isentos obrigatoriamente 

englobados para efeitos de determinação da 

taxa a aplicar aos restantes rendimentos, 

quando o sujeito passivo opte pelo 

englobamento dos rendimentos prediais.  

Consideram-se programas municipais de oferta 

para alojamento estudantil, os programas de 

iniciativa municipal que tenham por objeto 

contratos de arrendamento e subarrendamento 

dirigido a estudantes deslocados e cujo limite 

geral de preço da renda por tipologia não 

exceda o definido na Portaria 176/2019, de 6 de 

Junho.  

Incentivo fiscal à valorização salarial 

Para a determinação do lucro tributável dos 

sujeitos passivos de IRC e dos sujeitos passivos 

de IRS com contabilidade organizada, é criado 

um incentivo fiscal que promove a melhoria dos 

salários dos trabalhadores, majorando-se em 

50% os encargos correspondentes ao aumento 

determinado por instrumento de 

regulamentação colectiva de trabalho dinâmica 

relativo a trabalhadores com contrato de 

trabalho por tempo indeterminado.  

Estão excluídos do presente regime os sujeitos 

passivos relativamente aos quais se verifique 

um aumento do leque salarial dos trabalhadores 

face ao exercício anterior.  

Apenas são considerados os encargos:  

• Relativos a trabalhadores cuja remuneração 

tenha aumentado em pelo menos 5,1% 

relativamente ao ano anterior; e  

• Acima da remuneração mínima mensal 

garantida (RMMG) aplicável no último dia do 

período de tributação do exercício em 

causa. 

O montante máximo dos encargos majoráveis 

por trabalhador é de 4 vezes a RMMG.  

Regime Fiscal de Incentivo à 

Capitalização das Empresas 

Na determinação do lucro tributável das 

sociedades comerciais ou civis sob a forma 



 
 

 

comercial, cooperativas, empresas públicas, e 

demais pessoas colectivas de direito público ou 

privado com sede ou direção efectiva em 

território português pode ser deduzida uma 

importância correspondente a 4.5% do 

montante dos aumentos líquidos dos capitais 

próprios elegíveis, sendo esta taxa majorada em 

0,5 pp para as empresas qualificados como 

micro, pequena ou média ou de pequena-média 

capitalização (Small Mid Cap).  

Para efeitos da dedução referida, o montante 

dos aumentos líquidos dos capitais próprios 

elegíveis corresponde à soma algébrica dos 

aumentos líquidos dos capitais próprios 

elegíveis verificados em cada um dos nove 

períodos de tributação anteriores, 

considerando-se que o montante dos aumentos 

dos capitais próprios elegíveis corresponde a 

zero nas situações em que o resultado dessa 

soma for negativo. Importa notar que para 

efeitos do apuramento do montante dos 

aumentos líquidos dos capitais próprios 

elegíveis verificados nos nove períodos de 

tributação anteriores, apenas se consideram os 

aumentos líquidos verificados nos períodos que 

se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023.  

A dedução não pode exceder, em cada período 

de tributação, o maior dos seguintes valores: 

a) 2.000.000 €; ou  

b) 30% do resultado antes de depreciações, 

amortizações, gastos de financiamento líquidos 

e impostos (a parte da dedução que exceda este 

limite é dedutível na determinação do lucro 

tributável de um ou mais dos cinco períodos de 

tributação posteriores, após a dedução relativa 

a esse mesmo período). 

São aumentos de capitais próprios elegíveis: 

• as entradas realizadas em dinheiro no 

âmbito da constituição de sociedades ou do 

aumento do capital social da sociedade 

beneficiária;  

•  as entradas em espécie realizadas no 

âmbito de aumento do capital social que 

correspondam à conversão de créditos em 

capital; 

•  os prémios de emissão de participações 

sociais;  

•  os lucros contabilísticos do período de de 

tributação que sejam aplicados em 

resultados transitados ou, diretamente, em 

reservas ou no aumento do capital social. 

São aumentos líquidos dos capitais próprios 

elegíveis, os aumentos dos capitais próprios 

elegíveis após a dedução das saídas, em 

dinheiro ou em espécie, em favor dos titulares 

do capital, a título de redução do mesmo ou de 

partilha do património, bem como as 

distribuições de reservas ou resultados 

transitados.  

Este benefício aplica-se exclusivamente aos 

sujeitos passivos que, no exercício em causa, 

exerçam, a título principal, uma atividade de 

natureza comercial, industrial ou agrícola e que 

preencham, cumulativamente as seguintes 

condições: 

• não sejam qualificadas como instituições de 

crédito, sociedades financeiras ou outras 

entidades a elas legalmente equiparadas; 



 
 

 

• disponham de contabilidade organizada, de 

acordo a normalização contabilística e 

outras disposições legais em vigor para o 

respetivo setor de atividade; 

• o seu lucro tributável não seja tributável por 

métodos indirectos; e 

• tenham a situação fiscal e contributiva 

regularizada. 

SEGURANÇA SOCIAL 

Prazos 

São efectuadas diversas alterações aos prazos 

aplicáveis às obrigações declarativas: 

• A comunicação da admissão de 

trabalhadores passa a ter de ser efectuada 

à segurança social nos 15 dias anteriores ao 

início da produção de efeitos do contrato de 

trabalho, em lugar das actuais 24 horas 

anteriores a esse início. 

• As obrigações no âmbito da relação jurídica 

contributiva e de regularização de dívida à 

segurança social cujo prazo termine no 

decurso do mês de Agosto podem ser 

cumpridas até ao último dia deste mês, 

independentemente de ser útil, sem 

quaisquer acréscimos ou penalidades. 

Quanto ao prazo para entrega em Agosto 

das declarações de remunerações é 

estendido até ao dia 25 desse mês, sem 

quaisquer acréscimos ou penalidades. 

• Os prazos relativos aos procedimentos de 

fiscalização resultantes da aplicação dos 

regimes contributivos do sistema 

previdencial de segurança social são 

suspensos durante o mês de agosto. 

• Os prazos relativos aos actos praticados nos 

procedimentos contraordenacionais, bem 

como ao exercício do direito de audição ou 

de defesa em quaisquer procedimentos, 

exercício do direito à redução de coimas, 

dispensa de coima, bem como de 

pagamento antecipado de coimas, ou de 

esclarecimentos solicitados pelas 

instituições de segurança social ou ACT, que 

terminem no decurso do mês de agosto, são 

transferidos para o primeiro dia útil do mês 

seguinte. 

 

Consulta direta em processo executivo 

No âmbito dos processos de execução 

instaurados pela Segurança Social, esta pode 

obter informações referentes à identificação do 

executado, do devedor ou do cabeça de casal e 

à localização dos seus bens penhoráveis, 

através da consulta direta às bases de dados da 

AT, da Segurança Social, do registo automóvel, 

do registo civil e de outros registos e arquivos 

semelhantes.  

Outras disposições de carácter fiscal 

Contribuições 

Contribuição sobre o Sector Bancário e 

Adicional de solidariedade sobre o setor 

bancário 



 
 

 

Mantêm-se em vigor a contribuição sobre o 

sector bancário e o adicional de solidariedade 

sobre o sector bancário. 

Contribuição especial para a conservação dos 

recursos florestais 

No prazo de 90 dias, o Governo regulamentará, 

por decreto-lei, o regime da contribuição 

extraordinária para a conservação dos recursos 

florestais. 

Contribuição extraordinária sobre a indústria 

farmacêutica 

Mantém-se em vigor o regime da contribuição 

sobre a indústria farmacêutica.  

Contribuição extraordinária sobre os 

fornecedores do Serviço Nacional de Saúde de 

dispositivos médicos 

Mantém-se em vigor a contribuição 

extraordinária sobre os fornecedores do SNS de 

dispositivos médicos. 

Contribuição extraordinária sobre o setor 

energético 

Mantém-se em vigor a contribuição 

extraordinária sobre o setor energético.  

Código Fiscal do Investimento  

Regime Fiscal de Apoio ao Investimento 

O Regime Fiscal de Apoio ao Investimento passa 

a prever a aplicação da dedução de 30% (25% 

na lei anteriormente em vigor) à coleta de IRC 

para investimentos até €15.0000 euros. 

Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos 

É revogado o benefício da dedução por lucros 

retidos e reinvestidos, prevista nos artigos 27.º 

a 34.º do Código Fiscal do Investimento.  

Mecanismo para a mobilidade sustentável 

coesão territorial 

No primeiro semestre de 2023, as áreas 

governativas das finanças, do ambiente e ação 

climática, das infraestruturas e da coesão 

territorial, avaliam e determinam a criação de 

um mecanismo que promova a mobilidade 

sustentável e a coesão territorial, financiado por 

reafectação das reduções fiscais da receita 

proveniente do ISP, incluindo o adicionamento 

sobre as emissões de CO2. 

IRS/IRC - Jornada Mundial da Juventude 

Os donativos, em dinheiro ou em espécie, 

concedidos à Fundação JMJ-Lisboa 2023 são 

considerados: 

• gastos para efeitos de IRC, em valor 

correspondente a 140% respetivo total; 

• gastos, para efeitos da Categoria B do IRS, 

em valor correspondente a 140% do 

respetivo total; 

• nos demais casos, dedutíveis à coleta do 

IRS em valor correspondente a 130% do 

respetivo total. 

 

A presente Informação destina-se a ser distribuída 

entre Clientes e Colegas e a informação nela contida 

é prestada de forma geral e abstracta, não devendo 

servir de apoio a uma decisão sem acompanhamento 

profissional qualificado e dirigido ao caso concreto. O 

conteúdo desta Informação não pode ser 

reproduzido, no seu todo ou em parte.  



 
 

 

Caso deseje obter informação adicional sobre esta 

matéria, por favor contacte:  

 

Elsa Rodrigues 

elsa.rodrigues@espanhaassociados.pt 

Ricardo Peão 

ricardo.peão@espanhaassociados.pt 

Sara Botelho de Almeida 

sara.balmeida@espanhaassociados.pt 

Bárbara Malheiro Ferreira 

barbara.ferreira@espanhaassociados.pt 

www.espanhaassociados.pt 
 

Siga-nos no Facebook 

Siga-nos no Linkedin 
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