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Janeiro 2022 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

Código do Trabalho – falecimento de 

descendente 

Foi publicada, em Diário da República n.º 1/2022, 

Série I de 2022-01-03, a Lei n.º 1/2022 que alarga o 

período de faltas justificadas em caso de falecimento 

de descendente ou afim no 1.º grau da linha reta, 

alterando o Código do Trabalho. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00100/0000300004.pdf 

 

Regime de extinção de prestações tributárias  

Foi publicada, em Diário da República n.º 2/2022, 

Série I de 2022-01-04, a Lei n.º 3/2022 que 

estabelece o regime de extinção de prestações 

tributárias por compensação com créditos de 

natureza tributária, por iniciativa do contribuinte, 

incluindo as retenções na fonte, tributações 

autónomas e respetivos reembolsos, relativas aos 

seguintes impostos: 

a) Imposto sobre o rendimento das pessoas 

singulares (IRS); 

b) Imposto sobre o rendimento das pessoas 

coletivas (IRC); 

c) Imposto sobre o valor acrescentado (IVA); 

d) Impostos especiais de consumo (IEC); 

e) Imposto municipal sobre imóveis (IMI); 

f) Adicional ao imposto municipal sobre imóveis 

(AIMI); 

g) Imposto municipal sobre as transmissões 

onerosas de imóveis (IMT); 

h) Imposto de Selo; 

i) Imposto único de circulação (IUC); 

j) Imposto sobre Veículos. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00200/0000800009.pdf 

 

Novo incentivo à normalização da atividade 

empresarial 

Foi publicada, em Diário da República n.º 4/2022, 

Série I de 2022-01-06, a Portaria n.º 22/2022 que 

procede à Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio, 

que regulamenta o novo incentivo à normalização da 

atividade empresarial. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00100/0000300004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00200/0000800009.pdf
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https://files.dre.pt/1s/2022/01/00400/0004000041.pdf 

 

Modelo oficial da Declaração Mensal de 

Imposto do Selo 

Foi publicada, em Diário da República n.º 5/2022, 

Série I de 2022-01-07, a Declaração de Retificação 

n.º 1/2022 que retifica a Declaração de Retificação 

n.º 43/2021, de 20 de dezembro. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00500/0004300050.pdf 

 

Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura 

(EPAC) 

Foi publicada, em Diário da República n.º 5/2022, 

Série I de 2022-01-07, a Portaria n.º 23/2022 que 

procede à alteração da Portaria n.º 1011/2021, de 21 

de agosto, na sua redação atual. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00500/0005100053.pdf 

 

COVID-19 – Alteração de medidas 

Foi publicado, em Diário da República n.º 5/2022, 

Série I de 2022-01-07, o Decreto-Lei n.º 6-A/2022 e 

a Resolução do Conselho de Ministros n.º 2-A/2022 

que alteram as medidas no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00501/0000200003.pdf 
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00501/0000400010.pdf 

 

 

 

 

Empreende XXI 

Foi publicada, em Diário da República n.º 6/2022, 

Série I de 2022-01-10, a Portaria n.º 26/2022 cria e 

regula a medida Empreende XXI. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00600/0003700046.pdf 

 

PDR 2020 

Foi publicada, em Diário da República n.º 6/2022, 

Série I de 2022-01-10, a Portaria n.º 29/2022 

procede à sétima alteração da Portaria n.º 201/2015, 

de 10 de julho, que estabelece o regime de aplicação 

da operação n.º 3.4.2, “Melhoria da eficiência dos 

regadios existentes”, PDR 2020. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00600/0006300064.pdf 

 

Regime de flexibilização de pagamento de 

impostos 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

SEAAF n.º 10/2022-XXII, de 07/01 que estabelece o 

regime de flexibilização de pagamento de impostos 

(1.º semestre – Alteração aos requisitos do artigo 

16.º do Decreto-Lei n.º 125/2021). 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal
/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEA
AF_10_2022_XXII.pdf 

 

Alteração do CIRE, do CSC, do CRC e legislação 

conexa  

Foi publicada, em Diário da República n.º 7/2022, 

Série I de 2022-01-11, a Lei n.º 9/2022 que 

estabelece medidas de apoio e agilização dos 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00400/0004000041.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00500/0004300050.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00501/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00501/0000400010.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00600/0003700046.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00600/0006300064.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_10_2022_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_10_2022_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_10_2022_XXII.pdf
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processos de reestruturação das empresas e dos 

acordos de pagamento, transpõe a Diretiva (UE) 

2019/1023, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 20 de junho de 2019, e altera o Código da 

Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), o 

Código das Sociedades Comerciais (CSC), o Código 

do Registo Comercial (CRC) e legislação conexa. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00700/0000300031.pdf 

 

Critérios de seleção dos contribuintes – Unidade 

dos Grandes Contribuintes da AT 

Foi publicada, em Diário da República n.º 7/2022, 

Série I de 2022-01-11, a Declaração de Retificação 

n.º 3/2022 que retifica a Portaria n.º 318/2021, de 

24 de dezembro, que define os critérios de seleção 

dos contribuintes cuja situação tributária deve ser 

acompanhada pela Unidade dos Grandes 

Contribuintes da Autoridade Tributária e Aduaneira 

e revoga a Portaria n.º 130/2016, de 10 de maio. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00700/0004400045.pdf 

 

Tabelas de retenção na fonte – RAM - 2022 

Foi publicado, no Jornal Oficial n.º 238/2021, Série II 

de 2021-12-30, o Despacho n.º 550/2021 que 

aprova as tabelas de retenção na fonte, em euros, 

para vigorarem durante o ano de 2022, em sede de 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

(IRS) a aplicar aos rendimentos auferidos por titulares 

residentes na Região Autónoma da Madeira (RAM). 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%2
02021/IISerie-238-2021-12-30Supl.pdf 

 

Registo dos Profissionais da Área da Cultura 

Foi publicada, em Diário da República n.º 7/2022, 

Série I de 2022-01-11, a Portaria n.º 29-B/2022 que 

regulamenta o registo dos profissionais da área da 

cultura. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00701/0000200012.pdf 

 

Fundo Especial de SS dos Profissionais da Área 

da Cultura 

Foi publicada, em Diário da República n.º 7/2022, 

Série I de 2022-01-11, a Portaria n.º 29-C/2022 que 

aprova o Regulamento do Fundo Especial de 

Segurança Social dos Profissionais da Área da 

Cultura. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00701/0001300017.pdf 

 

Regime jurídico dos empréstimos participativos 

Foi publicado, em Diário da República n.º 8/2022, 

Série I de 2022-01-12, o Decreto-Lei n.º 11/2022 

que estabelece o regime jurídico dos empréstimos 

participativos. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00800/0001200019.pdf 

 

Fundo de Contragarantia Mútuo 

Foi publicado, em Diário da República n.º 8/2022, 

Série I de 2022-01-12, o Decreto-Lei n.º 12/2022 

que altera o Fundo de Contragarantia Mútuo. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00800/0002000037.pdf 

 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202021/IISerie-238-2021-12-30Supl.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202021/IISerie-238-2021-12-30Supl.pdf
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Guia Prático - Novo Regime dos Trabalhadores 

Independentes 

Foi divulgado no Portal do Instituto da Segurança 

Social, I.P um Guia Prático referente ao novo Regime 

dos Trabalhadores Independentes. 

https://www.seg-
social.pt/documents/10152/15974914/1009%20Trabalh
ador%20independente%20-
%20novo%20regime/87b6e00c-523d-4718-8a88-
942ea804c18a 

 

Guia Prático – Declaração de Situação 

Contributiva 

Foi divulgado no Portal do Instituto da Segurança 

Social, I.P um Guia Prático referente à Declaração de 

situação contributiva – Pessoa Coletiva/ Pessoa 

Singular. 

https://www.seg-
social.pt/documents/10152/15034/2004_declaracao_sit
uacao_contributiva_empregador/8eb83557-a9ed-4623-
80a8-61ecea8558fb 

 

Compromisso Emprego Sustentável 

Foi publicada, em Diário da República n.º 11/2022, 

Série I de 2022-01-17, a Portaria n.º 38/2022 que 

cria e regula a medida Compromisso Emprego 

Sustentável. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/01100/0000900018.pdf 

 

 

 

Contrato Emprego-Inserção, Contrato 

Emprego-Inserção + e Estágios ATIVAR.PT 

Foi publicado, em Diário da República n.º 11/2022, 

Série II de 2022-01-17, o Despacho n.º 691/2022 

que procede à definição dos custos unitários e 

respetiva fórmula de cálculo previstos no âmbito das 

medidas Contrato Emprego-Inserção, Contrato 

Emprego-Inserção + e Estágios ATIVAR.PT, bem 

como nas correspondentes medidas de reabilitação 

profissional, e na medida Emprego Jovem Ativo. 

https://files.dre.pt/2s/2022/01/011000000/001860019
0.pdf 

 

Correção cambial 

Foi publicada, em Diário da República n.º 13/2022, 

Série I de 2022-01-19, a Portaria n.º 41/2022 que 

aprova as percentagens do mecanismo de correção 

cambial, criado pelo Decreto-Lei n.º 35-B/2016, de 

30 de junho, para o 2.º semestre de 2021. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/01300/0002400025.pdf 

 

Regulamento dos Mediadores dos Jogos Sociais 

do Estado 

Foi publicada, em Diário da República n.º 13/2022, 

Série I de 2022-01-19, a Portaria n.º 43/2022 que 

aprova o novo Regulamento dos Mediadores dos 

Jogos Sociais do Estado. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/01300/0008100091.pdf 

 

 

https://www.seg-social.pt/documents/10152/15974914/1009%20Trabalhador%20independente%20-%20novo%20regime/87b6e00c-523d-4718-8a88-942ea804c18a
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15974914/1009%20Trabalhador%20independente%20-%20novo%20regime/87b6e00c-523d-4718-8a88-942ea804c18a
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15974914/1009%20Trabalhador%20independente%20-%20novo%20regime/87b6e00c-523d-4718-8a88-942ea804c18a
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15974914/1009%20Trabalhador%20independente%20-%20novo%20regime/87b6e00c-523d-4718-8a88-942ea804c18a
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15974914/1009%20Trabalhador%20independente%20-%20novo%20regime/87b6e00c-523d-4718-8a88-942ea804c18a
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15034/2004_declaracao_situacao_contributiva_empregador/8eb83557-a9ed-4623-80a8-61ecea8558fb
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15034/2004_declaracao_situacao_contributiva_empregador/8eb83557-a9ed-4623-80a8-61ecea8558fb
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15034/2004_declaracao_situacao_contributiva_empregador/8eb83557-a9ed-4623-80a8-61ecea8558fb
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15034/2004_declaracao_situacao_contributiva_empregador/8eb83557-a9ed-4623-80a8-61ecea8558fb
https://files.dre.pt/2s/2022/01/011000000/0018600190.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/011000000/0018600190.pdf
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Trabalhadores administrativos 

Foi publicada, em Diário da República n.º 239/2021, 

Série I de 2021-12-13, a Portaria n.º 292/2021 que 

procede à terceira alteração da Portaria n.º 

182/2018, de 22 de junho, que regula as condições 

de trabalho dos trabalhadores administrativos não 

abrangidos por regulamentação coletiva específica. 

https://files.dre.pt/1s/2021/12/23900/0001200015.pdf 

 

Guia Prático – Inscrição e Alteração de Dados 

Foi divulgado no Portal do Instituto da Segurança 

Social, I.P um Guia Prático referente à Inscrição e 

Alteração de dados – pessoa coletiva. 

https://www.seg-
social.pt/documents/10152/15028/2001_inscricao_alter
acao_dados/5e1af577-120e-4ff9-9296-583bf230296f 

 

Hungria – IVA – Diretiva 2006/112/CE 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia L 

12/148, de 2022-01-18, a Decisão de Execução (UE) 

2022/73 do Conselho que altera a Decisão de 

Execução (UE) 2018/1490 no que diz respeito à 

autorização concedida à Hungria para aplicar, por um 

novo período, a medida especial em derrogação ao 

artigo 287.º da Diretiva 2006/112/CE relativa ao 

sistema comum do imposto sobre o valor 

acrescentado. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022D0073 

 

 

Sistema de Incentivos “Agendas para a Inovação 
Empresarial” 

Foi publicada, em Diário da República n.º 13/2022, 

Série I de 2022-01-19, a Portaria n.º 43-A/2022 que 

Regulamenta o Sistema de Incentivos “Agendas para 

a Inovação Empresarial”. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/01301/0000200016.pdf 

 

Regulamento do Registo Comercial 

Foi publicada, em Diário da República n.º 14/2022, 

Série I de 2022-01-20, a Portaria n.º 47/2022 que 

procede à 8.º alteração do Regulamento do Registo 

Comercial, aprovado em anexo à Portaria n.º 657-

A/2006, de 29 de junho. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/01400/0001200013.pdf 

 

Serviços de acompanhamento nutricional - ASTA 

Foi publicado, em Diário da República n.º 14/2022, 

Série I de 2022-01-20, o Acórdão do Supremo 

Tribunal Administrativo n.º 1/2022, o Acórdão do 

STA de 20 de outubro de 2021, no Processo n.º 

77/20.2BALSB – Pleno da 2.º Secção – Uniformiza a 

Jurisprudência nos seguintes termos: “Os serviços de 

acompanhamento nutricional prestados, através de 

profissional certificado, habilitado e contratado para 

esse efeito, por entidade que se dedica a título 

principal à prestação de serviços de 

acompanhamento de atividades desportivas em 

ginásios e como forma  complementar de 

proporcionar aos seus utentes um melhor 

desempenho físico e, em  geral, maximizar os 

benefícios prosseguidos com a própria prática 

desportiva não têm finalidade terapêutica e, por isso, 

https://www.seg-social.pt/documents/10152/15028/2001_inscricao_alteracao_dados/5e1af577-120e-4ff9-9296-583bf230296f
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15028/2001_inscricao_alteracao_dados/5e1af577-120e-4ff9-9296-583bf230296f
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15028/2001_inscricao_alteracao_dados/5e1af577-120e-4ff9-9296-583bf230296f
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022D0073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022D0073
https://files.dre.pt/1s/2022/01/01301/0000200016.pdf
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não beneficiam da isenção a que alude o artigo 9.º, 

1), do Código do IVA.”. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/01400/0004300062.pdf 

 

Guia Prático – Inscrição/ Alteração Membros 

Órgãos Estatutários 

Foi divulgado no Portal do Instituto da Segurança 

Social, I.P um Guia Prático referente à Inscrição/ 

alteração membros órgãos estatutários. 

https://www.seg-
social.pt/documents/10152/14966/1008_inscricao_alter
acao_moe/6458acfd-0572-4d89-b0ed-8da9f7bec268 

 

Letónia – IVA – Diretiva 2006/112/CE 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia L 

13/49, de 2022-01-18, a Decisão de Execução (UE) 

2022/81 do Conselho que altera a Decisão de 

Execução 2009/1008/UE que autoriza a República 

da Letónia a prorrogar a aplicação de uma medida em 

derrogação ao artigo 193.º da Diretiva 2006/112/CE 

relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor 

acrescentado. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.013.01.004
9.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A013%3ATOC 

 

Tabelas de retenção na fonte – RAA - 2022 

Foi publicado, em Diário da República n.º 14/2022, 

Série II de 2022-01-20, o Despacho n.º 874-A/2022 

que aprova as tabelas de retenção na fonte, para 

vigorarem durante o ano de 2022, para os titulares 

de rendimentos do trabalho dependente e de 

pensões, residentes na Região Autónoma dos Açores 

(RAA). 

https://files.dre.pt/2s/2022/01/014000001/000020001
2.pdf 

 

Guia Prático – Declaração de Remunerações 

Foi divulgado no Portal do Instituto da Segurança 

Social, I.P um Guia Prático referente à Declaração de 

remunerações (atualizado). 

https://www.seg-
social.pt/documents/10152/14351533/2016_declaracao
_remuneracoes/9081147a-2e9e-40c6-90c2-
a0f10e2eb84f 

 

Bélgica – IVA – Diretiva 2006/112/CE 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia L 

14/23, de 2022-01-18, a Decisão de Execução (UE) 

2022/88 do Conselho que altera a Decisão de 

Execução 2013/53/UE no que diz respeito à 

autorização concedida ao Reino da Bélgica para 

aplicar por um novo período a medida especial em 

derrogação ao artigo 285.º da Diretiva 2006/112/CE 

relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor 

acrescentado. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.014.01.002
3.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A014%3ATOC 

 

COVID-19 – Direito de sufrágio 

Foi publicada, em Diário da República n.º 15/2022, 

Série I de 2022-01-21, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 5-A/2022 que altera as medidas 

https://www.seg-social.pt/documents/10152/14966/1008_inscricao_alteracao_moe/6458acfd-0572-4d89-b0ed-8da9f7bec268
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14966/1008_inscricao_alteracao_moe/6458acfd-0572-4d89-b0ed-8da9f7bec268
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14966/1008_inscricao_alteracao_moe/6458acfd-0572-4d89-b0ed-8da9f7bec268
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.013.01.0049.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A013%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.013.01.0049.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A013%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.013.01.0049.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A013%3ATOC
https://files.dre.pt/2s/2022/01/014000001/0000200012.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/014000001/0000200012.pdf
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14351533/2016_declaracao_remuneracoes/9081147a-2e9e-40c6-90c2-a0f10e2eb84f
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14351533/2016_declaracao_remuneracoes/9081147a-2e9e-40c6-90c2-a0f10e2eb84f
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14351533/2016_declaracao_remuneracoes/9081147a-2e9e-40c6-90c2-a0f10e2eb84f
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14351533/2016_declaracao_remuneracoes/9081147a-2e9e-40c6-90c2-a0f10e2eb84f
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.014.01.0023.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A014%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.014.01.0023.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A014%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.014.01.0023.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A014%3ATOC
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aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-

19. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/01501/0000200002.pdf 

 

Guia Prático – Entrega e Rejeição da Declaração 

Remunerações (DR) 

Foi divulgado no Portal do Instituto da Segurança 

Social, I.P um Guia Prático referente à Entrega e 

rejeição da Declaração de remunerações (DR). 

https://www.seg-

social.pt/documents/10152/14351533/2016A_Entrega_

Rejeicao_DMR/eca9f5cc-3d1c-4599-a000-

ab098cae3b5e 

 

Plano de Recuperação e Resiliência – circuito 

financeiro 

Foi publicada, em Diário da República n.º 16/2022, 

Série I de 2022-01-24, a Portaria n.º 53-A/2022 que 

consiste na primeira alteração da Portaria n.º 

193/2021, que estabelece as orientações específicas 

relativas ao circuito financeiro aplicável ao Plano de 

Recuperação e Resiliência (PRR). 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/01601/0000200004.pdf 

 

Retificação das tabelas de retenção na fonte - 

RAA 

Foi publicada, em Diário da República n.º 16/2022, 

Série II de 2022-01-24, a Declaração de Retificação 

n.º 56-A/2022 que retifica o Despacho n.º 874-

A/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 14, suplemento, de 20 de janeiro de 2022. 

https://files.dre.pt/2s/2022/01/016000001/000020001

1.pdf 

 

Retificação das tabelas de retenção na fonte - 

Continente 

Foi publicada, em Diário da República n.º 16/2022, 

Série II de 2022-01-24, a Declaração de Retificação 

n.º 56-B/2022 que retifica o Despacho n.º 11943-

A/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 233, suplemento, de 2 de dezembro de 2021. 

https://files.dre.pt/2s/2022/01/016000001/000120002

1.pdf 

 

Taxas supletivas de juros moratórios 

Foi publicado, em Diário da República n.º 17/2022, 

Série II de 2022-01-25, o Aviso n.º 1535/2022 que 

divulga as taxas supletivas de juros moratórios em 

vigor no 1.º semestre de 2022. 

https://files.dre.pt/2s/2022/01/017000000/000360003

6.pdf 

 

Prorrogação do prazo de envio dos inventários 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

SEAAF n.º 28/2022-XXII, de 25/01 que estabelece a 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/01501/0000200002.pdf
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14351533/2016A_Entrega_Rejeicao_DMR/eca9f5cc-3d1c-4599-a000-ab098cae3b5e
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14351533/2016A_Entrega_Rejeicao_DMR/eca9f5cc-3d1c-4599-a000-ab098cae3b5e
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14351533/2016A_Entrega_Rejeicao_DMR/eca9f5cc-3d1c-4599-a000-ab098cae3b5e
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14351533/2016A_Entrega_Rejeicao_DMR/eca9f5cc-3d1c-4599-a000-ab098cae3b5e
https://files.dre.pt/1s/2022/01/01601/0000200004.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/016000001/0000200011.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/016000001/0000200011.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/016000001/0001200021.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/016000001/0001200021.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/017000000/0003600036.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/017000000/0003600036.pdf
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prorrogação, até ao final do mês de fevereiro, do 

prazo de envio dos inventários. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fisc

al/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_S

EAAF_25_2021_XXII.pdf 

 

CNC - Empréstimos Participativos  

A Comissão de Normalização Contabilística emitiu a 

Orientação Técnica n.º 4 com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 11/2022, de 12 de janeiro, veio 

estabelecer o regime jurídico dos empréstimos 

participativos. 

http://www.cnc.min-

financas.pt/pdf/Orientacoes_tecnicas/OT_4.pdf 

 

Guia Prático – Pagamento de Contribuições à 

Segurança Social 

Foi divulgado no Portal do Instituto da Segurança 

Social, I.P um Guia Prático referente ao Pagamento 

de contribuições à Segurança Social. 

https://www.seg-

social.pt/documents/10152/15033/2015_pagamento_c

ontribuicoes_seguran%C3%A7a_social/9b10b5b3-9096-

4ec0-b0a2-e5a123182eb0 

 

 

 

 

Guia Prático – Entidades contratantes 

Foi divulgado no Portal do Instituto da Segurança 

Social, I.P um Guia Prático referente a Entidades 

contratantes. 

https://www.seg-

social.pt/documents/10152/5896679/2034_entidades_c

ontratantes/f7b1e0ce-bf6e-43bd-95a4-bf88b7345c6f 

 

IRC - Prejuízos fiscais – Tribunal Constitucional 

Foi publicado, no Tribunal Constitucional, o Acórdão 

n.º 55/2022, 2.ª Secção, não julga inconstitucional a 

norma do artigo 52.º, n.º 2 do Código do Imposto 

sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC), na 

redação dada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 

dezembro, quando limita o reporte de prejuízos 

fiscais – incluindo aqueles que decorram de 

ajustamento de ativos financeiros mensurados por 

justo valor e reconhecidos através de resultados nos 

termos do artigo 18.º, n.º 9, alínea a), do mesmo 

Código - a 75% do lucro tributável do ano reportado, 

também quando os prejuízos decorram de 

ajustamentos de ativos financeiros mensurados por 

justo valor e reconhecidos através de resultados nos 

termos do artigo 18.º, n.º 9, alínea a) do mesmo 

diploma. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/2022

0055.html 

 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_25_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_25_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_25_2021_XXII.pdf
http://www.cnc.min-financas.pt/pdf/Orientacoes_tecnicas/OT_4.pdf
http://www.cnc.min-financas.pt/pdf/Orientacoes_tecnicas/OT_4.pdf
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15033/2015_pagamento_contribuicoes_seguran%C3%A7a_social/9b10b5b3-9096-4ec0-b0a2-e5a123182eb0
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15033/2015_pagamento_contribuicoes_seguran%C3%A7a_social/9b10b5b3-9096-4ec0-b0a2-e5a123182eb0
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15033/2015_pagamento_contribuicoes_seguran%C3%A7a_social/9b10b5b3-9096-4ec0-b0a2-e5a123182eb0
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15033/2015_pagamento_contribuicoes_seguran%C3%A7a_social/9b10b5b3-9096-4ec0-b0a2-e5a123182eb0
https://www.seg-social.pt/documents/10152/5896679/2034_entidades_contratantes/f7b1e0ce-bf6e-43bd-95a4-bf88b7345c6f
https://www.seg-social.pt/documents/10152/5896679/2034_entidades_contratantes/f7b1e0ce-bf6e-43bd-95a4-bf88b7345c6f
https://www.seg-social.pt/documents/10152/5896679/2034_entidades_contratantes/f7b1e0ce-bf6e-43bd-95a4-bf88b7345c6f
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20220055.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20220055.html
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Regime de certificação de empresas de 

nacionais de Estados terceiros 

Foi publicada, em Diário da República n.º 20/2022, 

Série I de 2022-01-28, a Portaria n.º 59-A/2022 que 

procede à segunda alteração à Portaria n.º 

328/2018, de 19 de dezembro, que define o regime 

de certificação de empresas de nacionais de Estados 

terceiros que pretendam desenvolver atividade 

qualificada em Portugal. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/02001/0000200012.pdf 

 

Sistema de Incentivos às Empresas 

Foi publicada, em Diário da República n.º 21/2022, 

Série I de 2022-01-31, a Portaria n.º 63/2022 que 

procede à alteração da Portaria n.º 262/2021, de 23 

de novembro, que aprova o Regulamento do Sistema 

de Incentivos às Empresas “Promoção da 

Bioeconomia Sustentável”. 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/02100/0003200036.pdf 

 

Certificados de registo em IVA 

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) publicou 

uma notícia que anuncia que a partir de 31/01/2022, 

os pedidos de certificados de registo em IVA devem 

ser solicitados exclusivamente no e-balcão da AT.  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Pagin

as/Certificados_registo_IVA.aspx 

 

França – IVA – Diretiva 2006/112/CE 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia L 

20/272, de 2022-01-31, a Decisão de Execução (UE) 

2022/133 do Conselho, de 25 de janeiro de 2022 que 

autoriza a França a aplicar uma medida especial em 

derrogação dos artigos 218.º e 232.º da Diretiva 

2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto 

sobre o valor acrescentado. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.020.01.02

72.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A020%3ATOC 

 

Modelo 22 de IRC 

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) publicou 

uma notícia que anuncia que já se encontra 

disponível a aplicação de submissão da declaração 

modelo 22 (impresso vigente em 2022). 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Pagin

as/Modelo_22_IRC_impresso_2022.aspx 

 

Imposto sobre produtos petrolíferos e 

energéticos (ISP) 

Foi publicada, em Diário da República n.º 21/2022, 

Série I de 2022-01-31, a Portaria n.º 63-A/2022 que 

procede à segunda alteração da Portaria n.º 301-

A/2018 – fixa o valor das taxas unitárias do imposto 

sobre produtos petrolíferos e energéticos (ISP).  

https://files.dre.pt/1s/2022/01/02101/0000200003.pdf 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/02001/0000200012.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/02100/0003200036.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Certificados_registo_IVA.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Certificados_registo_IVA.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.020.01.0272.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A020%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.020.01.0272.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A020%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.020.01.0272.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A020%3ATOC
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Modelo_22_IRC_impresso_2022.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Modelo_22_IRC_impresso_2022.aspx
https://files.dre.pt/1s/2022/01/02101/0000200003.pdf
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Instruções Administrativas 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15 870 22/12/2021 Exportação de vacinas contra SARS-COV - condicionalismos 

15 872 28/12/2021 
COVID-19. Franquia de direitos/ isenção de IVA. REF.ª OC 
15762/2020 

15 877 21/01/2022 Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro 

20 236 10/01/2022 Alterações às Declarações Modelo 10, Modelo 25 e Modelo 37 

20 237 27/01/2022 
IRC – Taxas de Derrama incidentes sobre o Lucro Tributável do 
período fiscal 2021 

20 238 31/01/2022 Alterações às Declarações Modelo 10, Modelo 25 e Modelo 37 

35 165 06/01/2022 
Disposição transitória – Artigo 389.º da LOE 2021 – Vigência em 
2022 

35 166 12/01/2022 Novas Casas na DAV – Informação para efeitos de IUC 

90 049 13/01/2022 
Disposições transitórios e finais do Decreto-Lei n.º 125/2021, de 
30 de dezembro 

 
 
Informações vinculativas 

Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo Vinc. N.º Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS 

07/01/2022 IRC 98.º 18634/2020 
Validade do formulário Modelo 21-RFI 
(Modelo antigo) 

07/01/2022 IRC 98.º 18800/2020 
Validade do formulário Modelo 21-RFI 
(Modelo antigo) 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji7ovK8M3ZAhUHvxQKHfknD3oQjRx6BAgAEAY&url=https://programasexpress.wordpress.com/2012/03/&psig=AOvVaw3YUhtMggRnbo_QfB27jqZy&ust=1520088354777182
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Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Vinc. N.º Assunto 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

07/01/2022 
CDT1 Reino 

Unido e CIRC 

10.º, n.º 4 da 
CDT e 94.º, n.º 1, 
98.º e 14.º, nºs. 1 
e 3 a 7, todos do 

CIRC 

6863/2021 
Retenção na fonte de dividendos pagos a uma 
empresa com sede no Reino Unido 

07/01/2022 CDT1 Irlanda 14º e 19º CDT 7502/2020 
Prestações de Serviços e Remunerações 
Públicas 

07/01/2022 
CDT1 Estados 

Unidos da 
América 

4º, 20º e 21º 
CDT 

6529/20220 Rendimentos de pensões 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Vinc. N.º Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 

05/01/2022 CIMT e C.C. 

1.º, n.º 1; 2.º, n.º 
1; 2.º, n.º 2; al. 
a); 12.º, n.os 1 e 
2; 17.º, n.º 1, al. 
d); 17.º, n.º 2; 

27.º do CIMT; e 
211.º; 270.º, 

1543.º a 1575.º 
do CC. 

21 732 

Tributação da transmissão onerosa de um 
direito real menor (servidão predial); 
Contrato-Promessa de Compra e Venda 
de Imóvel com Tradição/ Bem Futuro 

05/01/2022 CIMT 2.º 21 883 

Enquadramento fiscal em sede de IMT, da 
celebração de um contrato de compra e 
venda em que o pagamento do preço irá 
efetuar-se em dois momentos distintos: 
uma parcela com a celebração do contrato 
de compra e venda e, o remanescente, em 
prestações mensais, iguais e sucessivas, ao 
longo de 10 anos, sendo que, caso o 
vendedor venha a falecer no decurso do 
pagamento do remanescente do preço, o 
comprador ficará desobrigado do 
pagamento das restantes prestações. 

 
1 Convenção para Evitar a Dupla Tributação 
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Disponibilizada 
em: 

Diploma 
 

Artigo Vinc. N.º Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO DO SELO 

05/01/2022 CIS 

1.º, n.º 1; 1.º, n.º 
3, al. c); 2.º, n.º 2, 
al. b); 3.º, n.º 3, al. 
a); 4.º, n.º 4, al. e); 
6.º, al. e); 26.º, n.º 
1, 3 e 11; e 28.º, 

n.º 1 do CIS 

21 902 
Obrigação de participação de doação de 
valores monetários entre ascendentes e 
descendentes 

05/01/2022 CIS e TGIS 

Artigo 1.º, n.º 5 da 
alínea e) do CIS e 
verba 1.1 e 1.2 da 

TGIS 

22 101 

Exclusão de incidência - outorga de escritura 
pública de justificação notarial de aquisição por 
usucapião de imóveis em que é justificante a 
Santa Casa da Misericórdia local 
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Acórdãos TJUE   

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C-156/20 13/01/2022 Zipvit IVA 

Reenvio prejudicial – Sistema comum do imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – Artigo 168. ° – 
Direito a dedução – Prestação de serviços postais erradamente 
isentada – IVA considerado integrado no preço comercial da 
prestação para efeitos do exercício do direito a dedução – 
Exclusão – Conceito de IVA “devido ou pago” 

C-326/20 13/01/2022 MONO IEC 

Reenvio prejudicial – Impostos especiais de consumo – Diretiva 
2008/118/CE – Isenção do imposto especial de consumo 
harmonizado – Produtos destinados a ser utilizados no âmbito 
de relações diplomáticas ou consulares – Condições de aplicação 
da isenção fixados pelo Estado‑membro de acolhimento – 
Pagamento por meios diferentes do numerário. 

C-363/20 13/01/2022 Marcas 
Imposto 
sobre as 

sociedades 

Reenvio prejudicial – Sociedades – Imposto sobre as sociedades 
– Inspeção fiscal – Âmbito de aplicação do direito da União – 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia – Artigo 
51.°, n.º 1 – Aplicação do direito da União – Inexistência – Quarta 
Diretiva 78/660/CEE – Contas anuais de certas formas de 
sociedade – Contabilização de receitas provenientes de direitos 
de propriedade intelectual – Artigo 2.°, n.º 3 – Princípio da 
imagem fiel – Artigo 31.° – Avaliação das rubricas que figuram 
nas contas anuais – Respeito dos princípios contabilísticos. 

C-513/20 13/01/2022 
Termas 

sulfurosas de 
Alcafache 

IVA 

Reenvio prejudicial — Sistema comum do imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) — Diretiva 2006/112/CE — Artigo 132.º, n.º 
1, alínea b) — Isenções em benefício de certas atividades de 
interesse geral — Isenção da hospitalização e dos tratamentos 
médicos — Operações estreitamente relacionadas — 
Tratamentos termais — Montante cobrado pela abertura da ficha 
individual, incluindo a ficha clínica. 

C-90/20 20/01/2022 
Apcoa Parking 

Danmark 
IVA 

Reenvio prejudicial – Sistema comum do imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – Artigo 2.°, n.° 1, 
alínea c) – Âmbito de aplicação – Operações tributáveis – 
Atividades exercidas por uma sociedade de direito privado – 
Exploração de parques de estacionamento em propriedades 
privadas – Taxas de controlo cobradas por esta sociedade em 
caso de incumprimento pelos condutores das condições gerais 
de utilização destes parques de estacionamento – Qualificação – 
Realidade económica e social das operações. 

 


