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Junho 2022 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

Retribuição mínima mensal garantida – Região 

Autónoma da Madeira 

Foi publicada, no Diário da República n.º 107/2022, 

Série I de 2022-06-02, a Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 

10/2022/M que apresenta à Assembleia da 

República a proposta de lei que procede à primeira 

alteração ao Decreto-Lei n.º 109-B/2021, de 7 de 

dezembro, que aprova a atualização do valor da 

retribuição mínima mensal garantida e cria uma 

medida excecional de compensação. 

https://files.dre.pt/1s/2022/06/10700/0002500026.pdf 

 

Cadastro dos Grandes Contribuintes 2022 

Foi publicado, no Diário da República n.º 107/2022, 

Série II de 2022-06-02, o Despacho n.º 7048/2022 

que identifica as entidades cuja situação tributária 

deve ser acompanhada pela Unidade dos Grandes 

Contribuintes (UGC). 

https://files.dre.pt/2s/2022/06/107000000/000430007

8.pdf 

 

Apoio ao Reforço de Emergência de 

Equipamentos Sociais e de Saúde 

Foi publicada, no Diário da República n.º 107/2022, 

Série I de 2022-06-02, a Portaria n.º 154-A/2022 

que cria e regula a medida de Apoio ao Reforço de 

Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde em 

2022. 

https://files.dre.pt/1s/2022/06/10701/0000200008.pdf 

 

COVID-19 – Apoio à tesouraria das 

microempresas do turismo 

Foi publicado, no Diário da República n.º 108/2022, 

Série II de 2022-06-03, o Despacho Normativo n.º 

9/2022 que altera o Despacho Normativo n.º 

4/2020, de 25 de março, que criou a linha de apoio à 

https://files.dre.pt/1s/2022/06/10700/0002500026.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/06/107000000/0004300078.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/06/107000000/0004300078.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/06/10701/0000200008.pdf
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tesouraria das microempresas do turismo – COVID-

19. 

https://files.dre.pt/2s/2022/06/108000000/001460014

7.pdf 

 

Revisão e fixação dos valores das taxas do 

imposto 

Foi publicada, no Diário da República n.º 108/2022, 

Série I de 2022-06-03, a Portaria n.º 155-A/2022 

que revê e fixa os valores das taxas do importo sobre 

os produtos petrolíferos e energéticos. 

https://files.dre.pt/1s/2022/06/10801/0000200003.pdf 

 

Banco de Portugal – Combate ao 

branqueamento de capitais e ao financiamento  

Foi publicado, no Diário da República n.º 109/2022, 

Série II de 2022-06-06, o Aviso do Banco de Portugal 

n.º 1/2022 que estabelece os aspetos necessários a 

assegurar o cumprimento do terrorismo, no âmbito 

da atividade das entidades financeiras sujeitas à 

supervisão do Banco de Portugal, procedendo à 

revogação do Aviso n.º 2/2018 e da Instrução n.º 

2/2021. 

https://files.dre.pt/2s/2022/06/109000000/000910015

2.pdf 

 

CNC – FAQ 18 e 40 – Setor Público 

Foram atualizadas a FAQ 18 e 40 para o setor 
público. 

A Comissão de Normalização Contabilística divulgou 

a atualização das FAQ 18 e 40 para o setor público, 

relativa ao “Perímetro de consolidação de natureza 

orçamental (NCP26) e de natureza financeira 

(NCP22)” e “Modelos de demonstrações financeiras 

e orçamentais”, respetivamente. 

https://www.cnc.min-financas.pt/faqs_publico.html 

 

IVA – Autoliquidação em relação ao 

fornecimento ou prestação de certos bens e 

serviços 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

155/1, de 2022-06-08, a Diretiva (UE) 2022/890 do 

Conselho de 3 de junho de 2022 que altera a Diretiva 

2006/112/CE no respeitante à prorrogação do 

período de aplicação do mecanismo facultativo de 

autoliquidação em relação ao fornecimento ou 

prestação de certos bens e serviços que apresentam 

um risco de fraude e do mecanismo de reação rápida 

contra a fraude ao IVA. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.155.01.00

01.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A155%3ATOC 

 

Nomeação de Representante Fiscal 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho n.º 

85/2022-XXIII, de 08/06 relativamente à nomeação 

de representante fiscal. 

https://files.dre.pt/2s/2022/06/108000000/0014600147.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/06/108000000/0014600147.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/06/10801/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/06/109000000/0009100152.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/06/109000000/0009100152.pdf
https://www.cnc.min-financas.pt/faqs_publico.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.155.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A155%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.155.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A155%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.155.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A155%3ATOC
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https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fisc

al/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_S

EAF_85_2022_XXIII.pdf 

 

Emigrantes fora da UE poderão trocar 

representante fiscal por notificações eletrónicas 

O Governo publicou no Portal da República 

Portuguesa, uma notícia que os contribuintes 

portugueses que residam fora da União Europeia, da 

Noruega, da Islândia ou do Liechtenstein poderão 

aderir ao novo sistema de notificações e citações 

eletrónicas no Portal das Finanças a partir de 1 de 

julho. Com esta adesão, todos os contribuintes que 

residam fora daqueles países podem dispensar a 

designação de representante fiscal. 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/com

unicado?i=emigrantes-fora-da-ue-poderao-trocar-

representante-fiscal-por-notificacoes-eletronicas 

 

Revisão e fixação dos valores das taxas do 

imposto 

Foi publicada, no Diário da República n.º 116/2022, 

Série I de 2022-06-17, a Portaria n.º 160-A/2022 

que revê e fixa os valores das taxas do Imposto sobre 

os produtos petrolíferos e energéticos. 

https://files.dre.pt/1s/2022/06/11602/0000200004.pdf 

 

 

Retribuição mínima mensal garantida – Região 

Autónoma da Madeira 

Foi publicada, no Diário da República n.º 121/2022, 

Série I de 2022-06-24, a Declaração de Retificação 

n.º 2/2022/M que retifica a Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma da 

Madeira n.º 10/2022/M, de 2 de junho, que 

“Apresenta à Assembleia da República a proposta de 

lei que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 

n.º 109-B/2021, de 7 de dezembro, que aprova a 

atualização do valor de retribuição mínima mensal 

garantida e cria uma medida excecional de 

compensação”. 

https://files.dre.pt/1s/2022/06/12100/0000300003.pdf 

 

Revisão e fixação dos valores das taxas do 

imposto 

Foi publicada, no Diário da República n.º 121/2022, 

Série I de 2022-06-24, a Portaria n.º 164-A/2022 

que revê e fixa os valores das taxas do Imposto sobre 

os produtos petrolíferos e energéticos. 

https://files.dre.pt/1s/2022/06/12101/0000200003.pdf 

 

Orçamento do Estado para 2022 

Foi publicada, no Diário da República n.º 122/2022, 

Série I de 2022-06-27, a Lei n.º 12/2022 que publica 

o Orçamento do Estado para 2022. 

https://files.dre.pt/1s/2022/06/12200/0000200291.pdf 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_85_2022_XXIII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_85_2022_XXIII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_85_2022_XXIII.pdf
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/comunicado?i=emigrantes-fora-da-ue-poderao-trocar-representante-fiscal-por-notificacoes-eletronicas
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/comunicado?i=emigrantes-fora-da-ue-poderao-trocar-representante-fiscal-por-notificacoes-eletronicas
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/comunicado?i=emigrantes-fora-da-ue-poderao-trocar-representante-fiscal-por-notificacoes-eletronicas
https://files.dre.pt/1s/2022/06/11602/0000200004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/06/12100/0000300003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/06/12101/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/06/12200/0000200291.pdf
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IVA - República da Polónia – medida especial 

(art.º 218.º e 232.º) 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

168/81, de 2022-06-27, a Diretiva (UE) 2022/1003 

do Conselho de 17 de junho de 2022 que autoriza a 

República da Polónia 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_.2022.168.01.00

81.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A168%3ATOC 

 

Retenção na fonte - Região Autónoma dos 

Açores  

Foi publicado, no Diário da República n.º 122/2022, 

Série II de 2022-06-27, o Despacho n.º 7870-

D/2022 que aprova a tabela de retenção na fonte n.º 

VII sobre pensões a aplicar a partir de 1 de julho, 

relativamente aos rendimentos de pensões auferidos 

por titulares residentes na Região Autónoma dos 

Açores. 

https://files.dre.pt/2s/2022/06/122000003/000020000

3.pdf 

 

Retenção na fonte - Continente 

Foi publicado, no Diário da República n.º 122/2022, 

Série II de 2022-06-27, o Despacho n.º 7870-

E/2022 que aprova a tabela de retenção na fonte n.º 

VII sobre pensões a aplicar a partir de 1 de julho, 

relativamente aos rendimentos de pensões auferidos 

por titulares residentes no Continente. 

https://files.dre.pt/2s/2022/06/122000003/000040000

5.pdf 

 

Medidas de apoio – Conflito armado na Ucrânia 

Foi publicado, no Diário da República n.º 124/2022, 

Série I de 2022-06-29, o Decreto-Lei n.º 42/2022 

que estabelece medidas de apoio às famílias e às 

empresas no âmbito do conflito armado na Ucrânia. 

https://files.dre.pt/1s/2022/06/12400/0000300005.pdf 

 

COVID-19 – Alteração de medidas 

Foi publicado, no Diário da República n.º 125/2022, 

Série I de 2022-06-30, o Decreto-Lei n.º 42-A/2022 

que altera as medidas aplicáveis no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19. 

https://files.dre.pt/1s/2022/06/12501/0000200007.pdf 

 

COVID-19 – Situação de alerta 

Foi publicado, no Diário da República n.º 125/2022, 

Série I de 2022-06-30, o Decreto-Lei n.º 51-A/2022 

que prorroga a declaração da situação de alerta, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

https://files.dre.pt/1s/2022/06/12501/0000800008.pdf 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.168.01.0081.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A168%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.168.01.0081.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A168%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.168.01.0081.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A168%3ATOC
https://files.dre.pt/2s/2022/06/122000003/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/06/122000003/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/06/122000003/0000400005.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/06/122000003/0000400005.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/06/12400/0000300005.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/06/12501/0000200007.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/06/12501/0000800008.pdf
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Atualização da taxa do adicionamento sobre as 

emissões de CO2 

Foi publicado, no Diário da República n.º 125/2022, 

Série I de 2022-06-30, o Decreto-Lei n.º 137-

A/2022 que suspende a atualização da taxa do 

adicionamento sobre as emissões de CO2  até 31 de 

agosto de 2022. 

https://files.dre.pt/1s/2022/06/12501/0000900009.pdf 

 

ISP – Gasóleo colorido e marcado 

Foi publicada, no Diário da República n.º 125/2022, 

Série I de 2022-06-30, a Portaria n.º 167-C/2022 

que procede à atualização temporária do valor da taxa 

unitária do ISP aplicável ao gasóleo colorido e 

marcado. 

https://files.dre.pt/1s/2022/06/12501/0002500025.pdf 

 

E-Fatura – Comunicação dos elementos dos 

documentos de faturação 

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) publicou no 

Portal das Finanças, informação relativa ao e-Fatura 

- comunicação dos elementos dos documentos de 

faturação. 

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

nte/Faturacao/Fatcorews/Paginas/default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://files.dre.pt/1s/2022/06/12501/0000900009.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/06/12501/0002500025.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Faturacao/Fatcorews/Paginas/default.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Faturacao/Fatcorews/Paginas/default.aspx
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Instruções Administrativas 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15899 01/06/2022 Ucrânia - Transferência de residência - Franquia/isenção 

15900 06/06/2022 
Equipamentos elétricos e eletrónicos: condicionalismos à 
importação 

15902 27/06/2022 Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro 

20242 17/06/2022 
Regime extraordinário e transitório de incentivo à manutenção de 
postos de trabalho - artigo 403.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 
dezembro 

20243 30/06/2022 
Regime fiscal dos ex-residentes para os anos de 2021, 2022 e 2023 
– artigo 12.º-a do Código do IRS e normas transitórias para o ano 
2021 – Lei do OE/2022  

30249 27/06/2022 
IVA - Orçamento do Estado para 2022. Alterações ao Código do 
IVA e legislação complementar 

40119 28/06/2022 IMT - tabelas práticas em vigor a partir de 28 de junho de 2022 

90054 06/06/2022 
Representação fiscal do não residente. Clarificação de 
procedimentos 

90056 15/06/2022 
Brexit - representação fiscal - atualização do ofício circulado nº 
90031/2021, de 11/01 

 
 

Informações vinculativas 
 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTOS DAS PESSOAS SINGULARES 

14/06/2022 CIRS 99.º-C 
Retenção na fonte sobre rendimentos de trabalho 
suplementar 

14/06/2022 CIRS 78.º-D 
Despesas com alojamento de estudantes efetuadas em 
Residências Universitárias 

14/06/2022 CIRS 60.º 
Reposições não abatidas nos pagamentos – data de entrega 
de declarações Modelo 3 de substituição 

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 Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTOS DAS PESSOAS SINGULARES 

14/06/2022 CIRS 51.º Despesas e encargos com alienação de imóvel 

14/06/2022 CIRS 
31.º, 32.º 

e 72.º 

Apuramento do rendimento tributável de atividade exercida 
obtida por não residente – regime simplificado vs 
contabilidade organizada 

14/06/2022 CIRS 13.º 
Agregado familiar e dependentes com acordo de regulação de 
responsabilidades parentais 

14/06/2022 CIRS 12.º Pensão vitalícia decorrente de acidente de trabalho 

14/06/2022 CIRS 10.º CFD - Momento de tributação 

14/06/2022 CIRS 10.º e 45.º Tributação dos direitos de subscrição – Valor de aquisição 

14/06/2022 CIRS 10.º 
Perdas potenciais em ações de Banco objeto de processo de 
resolução 

14/06/2022 CIRS 10.º e 98.º 
Retenção na fonte indevida – Impossibilidade de declarar na 
modelo 3 de IRS 

14/06/2022 CIRS 8.º e 41.º 
Tributação de “contrato de consignação de rendimentos” 
sobre imóveis 

14/06/2022 
CIRS e 

EBF 
5.º e 
20.ºA 

Benefício fiscal de incentivo à poupança a longo prazo 

14/06/2022 CIRS 5.º e 11.º 
Enquadramento fiscal de rendimentos obtidos de plano de 
pensões 

14/06/2022 CIRS 5.º e 10.º 
Redução de capital social sem amortização de capital – 
distribuição de reservas livres 

14/06/2022 CIRS 
5.º, 11.º e 

81.º 
Pensões pagas por fundos de pensões - Regime dos 
residentes não habituais 
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Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

27/06/2022 CIMI 
n.º 3 do artigo 6.º e 
alínea d) do n.º 1 do 

artigo 13.º 

Imposto Municipal sobre Imóveis – efeitos da 
admissão de comunicação prévia de operação de 
construção em terreno integrado em loteamento 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 

27/06/2022 CIMT 2.º, n.º 2, al. d) Aquisição de participações sociais numa SA 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 

27/06/2022 CIUC 5.º n.º 8 al. c) 
Isenção de IUC relativo a veículos em relação aos 
quais os sujeitos passivos exerçam a atividade de 
diversão itinerante ou das artes do espetáculo 

27/06/2022 CIUC 5.º n.º 1 al. c) Isenção veículos peça de museu público 
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Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO SELO 

27/06/2022 CIS 
Alínea h) do n.º 1 do 

artigo 7.º do CIS 
Acordo de gestão centralizada de tesouraria 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

CÓDIGO DOS IMPOSTOS ESPECIAIS DE CONSUMO 

07/06/2022 CIEC 
Artigo 80º, 

n.º 2 

Possibilidade de duas ou mais empresas produtoras de 
cerveja poderem produzir conjuntamente beneficiando do 
estatuto de pequena cervejeira 

 

 

 

  

Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo Vinc. N.º Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

02/06/2022 CIVA 
Al. a) do n.º 1 do 

artigo 18.º 
22521 

Taxas – Empreitada de reabilitação 
Urbana 
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Acórdãos TJUE   

 

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C‑596/20 16/06/2022 DuoDecad IVA 

Reenvio prejudicial – Fiscalidade – Sistema comum do imposto sobre 
o valor acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – Artigos 2. °, 
24. ° e 43. ° – Lugar da prestação de serviços – Serviços de apoio 
técnico prestados a uma sociedade estabelecida noutro Estado 
Membro – Abuso de direito – Apreciação dos factos – 
Incompetência 

C‑56/21 30/06/2022 ARVI ir ko IVA 

Reenvio prejudicial – Fiscalidade – Sistema comum do imposto sobre 
o valor acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – Artigo 137.° – 
Regime de sujeição passiva opcional – Condições – Regulamentação 
nacional que faz depender o direito de um sujeito passivo optar pela 
sujeição a IVA da venda de um imóvel da condição de esse bem ser 
cedido a um sujeito já identificado para efeitos do IVA – Obrigação 
de regularizar as deduções de IVA em caso de não respeito desta 
condição – Princípios da neutralidade fiscal, da efetividade e da 
proporcionalidade 

C‑146/21 30/06/2022 
DGRFP 

Bucureşti 
IVA 

Reenvio prejudicial – Sistema comum do imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – Decisões de 
Execução 2010/583/UE e 2013/676/UE que autorizam a Roménia 
a derrogar o artigo 193. ° da referida diretiva – Mecanismo de 
autoliquidação – Entregas de produtos de madeira – 
Regulamentação nacional que impõe um requisito de registo para 
efeitos de IVA para a aplicação do referido mecanismo – Princípio da 
neutralidade fiscal 

 


