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Julho 2022 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

Revisão e fixação dos valores das taxas do ISP 

Foi publicada, no Diário da República n.º 126/2022, 

Série I de 2022-07-01, a Portaria n.º 167-D/2022 

que revê e fixa os valores das taxas do Imposto sobre 

os produtos petrolíferos e energéticos. 

https://files.dre.pt/1s/2022/07/12601/0000200002.pdf 

 

2.º estampilha para os produtos do tabaco 

Foi publicada, no Diário da República n.º 127/2022, 

Série I de 2022-07-04, a Portaria n.º 168/2022 que 

determina a emissão de uma segunda estampilha 

para os produtos do tabaco que sejam introduzidos 

no consumo a partir de 1 de agosto de 2022. 

https://files.dre.pt/1s/2022/07/12700/0001000010.pdf 

 

Não inconstitucionalidade da Contribuição 

Extraordinária sobre o Setor Energético  

Foi publicado, em Diário da República n.º 126/2022, 

Série II de 2022-07-01, o Acórdão (extrato) n.º 

411/2022, do Tribunal Constitucional, que não julga 

inconstitucionais as normas constantes dos artigos 

2.º, alíneas a) a l), 3.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), n.os 2, 3 

e 4, 5.º, 11.º, n.º 1, e 12.º, todos do Regime Jurídico 

da Contribuição Extraordinária sobre o Setor 

Energético, aprovado pelo artigo 228.º da Lei n.º 83 

-C/2013, de 31 de dezembro; não julga 

inconstitucional a norma constante do artigo 23.º -A, 

n.º 1, alínea q), do Código do Imposto de Rendimento 

das Pessoas Coletivas. 

https://files.dre.pt/gratuitos/2s/2022/07/2S126A0000S

00.pdf 

 

Importação de produtos para a Ucrânia 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

178/57, de 2022-07-05, a Diretiva (UE) 2022/1108 

da Comissão de 1 de julho de 2022 relativa à franquia 

aduaneira e à isenção de IVA sobre a importação de 

bens destinados a ser distribuídos ou disponibilizados 

gratuitamente às pessoas que fogem da guerra na 

Ucrânia e às pessoas necessitadas na Ucrânia. 

https://files.dre.pt/1s/2022/07/12601/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/07/12700/0001000010.pdf
https://files.dre.pt/gratuitos/2s/2022/07/2S126A0000S00.pdf
https://files.dre.pt/gratuitos/2s/2022/07/2S126A0000S00.pdf
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https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.178.01.005

7.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A178%3ATOC 

 

Gasóleo profissional - Agricultores 

Foi publicado, no Diário da República n.º 129/2022, 

Série I de 2022-07-06, o Decreto-Lei n.º 43-A/2022 

que aprova um mecanismo temporário de gasóleo 

profissional extraordinário e prevê a operação 

específica do tesouro necessária ao pagamento do 

apoio excecional de crise dirigido aos agricultores. 

https://files.dre.pt/1s/2022/07/12901/0000200004.pdf 

 

Atualização das pensões – OE 2022 

Foi publicado, no Diário da República n.º 130/2022, 

Série I de 2022-07-07, o Decreto-Regulamentar n.º 

2/2022 que regulamenta a atualização extraordinária 

das pensões previstas na Lei do Orçamento do 

Estado de 2022. 

https://files.dre.pt/1s/2022/07/13000/0000200005.pdf 

 

PDR 2020 

Foi publicada, no Diário da República n.º 130/2022, 

Série I de 2022-07-07, a Portaria n.º 177/2022 … 

décima alteração à Portaria n.º 152/2016, de 25 de 

maio, que estabelece o regime de aplicação da ação 

n.º 10.2, “Implementação das estratégias”, integrada 

na medida n.º 10, “LEADER”, da área n.º 4, 

“Desenvolvimento local”, do Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente, 

abreviadamente designado por PDR 2020. 

https://files.dre.pt/1s/2022/07/13000/0001100012.pdf 

 

Representante fiscal – dispensa da nomeação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 131/2022, 

Série I de 2022-07-08, o Decreto-Lei n.º 44/2022 

que dispensa da nomeação de representante fiscal e 

da obrigatoriedade de adesão à caixa postal 

eletrónica os contribuintes que adiram a canais de 

notificação desmaterializados. 

https://files.dre.pt/1s/2022/07/13100/0000500006.pdf 

 

Ajustamento do calendário fiscal de 2022 

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

135/2022-XXIII, de 06/07 relativamente ao 

ajustamento do calendário fiscal de 2022 de IVA e 

dos Preços de Transferência. 

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

/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEA

F_135_SEAF_XXIII.pdf 

 

IRS – Programa Regressar 

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

125/2022-XXIII, de 30/06 relativamente ao 

Programa Regressar 2021 - prazo de entrega de 

declaração de rendimentos relativa ao ano de 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.178.01.0057.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A178%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.178.01.0057.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A178%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.178.01.0057.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A178%3ATOC
https://files.dre.pt/1s/2022/07/12901/0000200004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/07/13000/0000200005.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/07/13000/0001100012.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/07/13100/0000500006.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_135_SEAF_XXIII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_135_SEAF_XXIII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_135_SEAF_XXIII.pdf
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https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal

/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEA

F_125_2022_XXIII.pdf 

 

AT – Início de Atividade 

Foi divulgada no Portal das Finanças, a 

disponibilização de uma nova declaração de início de 

atividade, para contribuintes singulares, sem 

contabilidade organizada, com preenchimento 

interativo 

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

as/Declaracao_de_ATividade_072022.aspx 

 

CNC – FAQ 40 – Setor Público 

A Comissão de Normalização Contabilística atualizou 

o ponto 1 da FAQ 40 para o setor público, relativa aos 

modelos de demonstrações financeiras e 

orçamentais. 

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

 

Programa de Desenvolvimento Rural do 

Continente 

Foi publicada, no Diário da República n.º 133/2022, 

Série I de 2022-07-12, a Portaria n.º 179/2022, 

primeira alteração da Portaria n.º 25/2017, de 13 de 

janeiro, que estabelece o regime de aplicação dos 

prémios à manutenção e por perda de rendimento a 

que podem ter direito os beneficiários dos apoios 

correspondentes às operações n.os 8.1.1, 

«Florestação de terras agrícolas e não agrícolas», e 

8.1.2, «Instalação de sistemas agroflorestais», 

inseridas na ação n.º 8.1, «Silvicultura sustentável», 

da medida n.º 8, «Proteção e reabilitação dos 

povoamentos florestais», do Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente. 

https://files.dre.pt/1s/2022/07/13300/0001400017.pdf 

 

Retenção na fonte - Continente 

Foi publicado, no Diário da República n.º 133/2022, 

Série II de 2022-07-12, o Despacho n.º 8564-

A/2022 que aprova as alterações às taxas de 

retenção na fonte, que se encontram em vigor para o 

continente no ano de 2022, relativamente aos 

rendimentos de trabalho pagos ou colocados à 

disposição a partir de 1 de julho de 2022. 

https://files.dre.pt/2s/2022/07/133000002/000020001

0.pdf 

 

Agricultura e Alimentação 

Foi publicada, no Diário da República n.º 135/2022, 

Série I de 2022-07-14, a Portaria n.º 180/2022 que 

estabelece o regime de aplicação da medida 

excecional e temporária prevista no Regulamento 

Delegado (UE) 2022/467, da Comissão, de 23 de 

março, aplicável ao território continental. 

https://files.dre.pt/1s/2022/07/13500/0002300029.pdf 

 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_125_2022_XXIII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_125_2022_XXIII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_125_2022_XXIII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Declaracao_de_ATividade_072022.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Declaracao_de_ATividade_072022.aspx
http://www.cnc.min-financas.pt/faqs_publico.html
https://files.dre.pt/1s/2022/07/13300/0001400017.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/07/133000002/0000200010.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/07/133000002/0000200010.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/07/13500/0002300029.pdf
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Taxas supletivas de juros moratórios  

Foi publicado, no Diário da República n.º 135/2022, 

Série II de 2022-07-14, o Aviso n.º 13997/2022 que 

estipula as taxas supletivas de juros moratórios em 

vigor no 2.º semestre de 2022. 

https://files.dre.pt/2s/2022/07/135000000/000540005

4.pdf 

 

Retificação das tabelas de retenção na fonte - 

Continente 

Foi publicada, no Diário da República n.º 135/2022, 

Série II de 2022-07-14, a Declaração de Retificação 

n.º 629-A/2022 que retifica o Despacho n.º 8564-

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

n.º 133, 2.º suplemento, de 12 de julho de 2022. 

https://files.dre.pt/2s/2022/07/135000001/000020001

1.pdf 

 

AT – STADA Importação 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, uma notícia que 

a AT se encontra a desenvolver um novo sistema para 

a tramitação das Declarações Aduaneiras de 

Importação e Notificações de acordo com o previsto 

no Plano de Trabalho do CAU. 

https://info-

aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/noticias/Pages/No

ticia_STADA_Importacao_2022_07_01.aspx 

 

ISP – taxa reduzida para a utilização em 

atividades florestais 

Foi publicada, no Diário da República n.º 140/2022, 

Série I de 2022-07-21, a Portaria n.º 186-A/2022 

que procede à primeira alteração à Portaria n.º 

50/2020, de 27 de fevereiro, por forma a incluir a 

atividade “gestão pública florestal” enquanto objeto 

de taxa reduzida do ISP para utilização em atividades 

florestais. 

https://files.dre.pt/1s/2022/07/14001/0000200003.pdf 

 

AT – Enquadramento Legal - Taxas 

A Autoridade Tributaria e Aduaneira publicou, no 

Portal das Finanças, as FAQ ’s relativamente às 

Verbas 2.36 e 2.37 da Lista I anexa ao Código do IVA. 

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

te/questoes_frequentes/Pages/faqs-00930.aspx 

 

Inconstitucional – OE Suplementar 

Foi publicado, em Diário da República n.º 141/2022, 

Série I de 2022-07-22, o Acórdão do Tribunal 

Constitucional n.º 468/2022, que declara, com força 

obrigatória geral, a inconstitucionalidade da norma 

contida no n.º 5 do artigo 168.º -A da Lei n.º 2/2020, 

de 31 de março, que aprovou o Orçamento do Estado 

para 2020, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 27 

-A/2020, de 24 de julho, que aprovou o Orçamento 

do Estado Suplementar, na medida em que determina, 

a respeito das formas específicas de contratos de 

https://files.dre.pt/2s/2022/07/135000000/0005400054.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/07/135000000/0005400054.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/07/135000001/0000200011.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/07/135000001/0000200011.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/noticias/Pages/Noticia_STADA_Importacao_2022_07_01.aspx
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/noticias/Pages/Noticia_STADA_Importacao_2022_07_01.aspx
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/noticias/Pages/Noticia_STADA_Importacao_2022_07_01.aspx
https://files.dre.pt/1s/2022/07/14001/0000200003.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/Pages/faqs-00930.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/Pages/faqs-00930.aspx
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exploração de imóveis para comércio e serviços em 

centros comerciais, a isenção de pagamento da 

remuneração mensal fixa ou mínima devida pelos 

lojistas além de uma redução proporcional à redução 

da faturação mensal, até ao limite de 50/prct. do valor 

daquela, quando os estabelecimentos tenham uma 

quebra do volume de vendas mensal, face ao volume 

de vendas do mês homólogo do ano de 2019 ou, na 

sua falta, ao volume médio de vendas dos seis meses 

antecedentes ao Decreto do Presidente da República 

n.º 14 -A/2020, de 18 de março, ou de período 

inferior, se aplicável. 

https://files.dre.pt/1s/2022/07/14100/0001700058.pdf 

 

Imposto sobre o tabaco - 2023 

Foi publicado, no Diário da República n.º 142/2022, 

Série II de 2022-07-25, o Despacho n.º 9050/2022 

que se fixam a cor e os preços de estampilha especial 

dos produtos sujeitos a imposto sobre o tabaco para 

o ano de 2023. 

https://files.dre.pt/2s/2022/07/142000000/000340003

4.pdf 

 

AT –IVA - Regras de Sujeição – Não residentes 

A Autoridade Tributaria e Aduaneira publicou, no 

Portal das Finanças, FAQ ’s relativas às regras de 

sujeição a IVA de operações efetuadas por não 

residentes 

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

nte/questoes_frequentes/Pages/faqs-00924.aspx 

 

Retificação do OE 2022 

Foi publicada, no Diário da República n.º 143/2022, 

Série I de 2022-07-26, a Declaração de Retificação 

n.º 19/2022 que retifica a Lei n.º 12/2022, de 27 de 

junho, “Orçamento do Estado para 2022”, corrigindo 

os escalões das taxas do IMT, publicados com 

incorreção 

https://files.dre.pt/1s/2022/07/14300/0000300004.pdf 

 

Orçamento da Região Autónoma da Madeira 

2022 

Foi publicado, no Diário da República n.º 144/2022, 

Série I de 2022-07-27, o Decreto Legislativo 

Regional n.º 14/2022/M que procede à primeira 

alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 28-

A/2021/M. de 30 de dezembro, que aprova o 

Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 

2022. 

https://files.dre.pt/1s/2022/07/14400/0001500018.pdf 

 

CNC – FAQ 37 e 38 – Setor empresarial 

A Comissão de Normalização Contabilística divulgou 

as FAQ’s 37 e 38 para o setor empresarial, relativas 

ao tratamento contabilístico das aplicações em ouro 

e ao reconhecimento da aquisição e detenção de 

criptomoedas, respetivamente. 

https://files.dre.pt/1s/2022/07/14100/0001700058.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/07/142000000/0003400034.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/07/142000000/0003400034.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/Pages/faqs-00924.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/Pages/faqs-00924.aspx
https://files.dre.pt/1s/2022/07/14300/0000300004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/07/14400/0001500018.pdf
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https://www.cnc.min-financas.pt/faqs_empresarial.html 

 

AT – Registo Contribuinte – Representação 

Fiscal 

A Autoridade Tributaria e Aduaneira publicou, no 

Portal das Finanças, novas FAQ ’s relativamente ao 

registo contribuinte na identificação da 

representação fiscal. 

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

nte/questoes_frequentes/Pages/faqs-00307.aspx 

 

Retenção na fonte – Região Autónoma da 

Madeira 

Foi publicado, no Jornal Oficial n.º 141, Série II de 

2022-07-28, o Despacho n.º 277/2022 que atualiza 

e republica as tabelas de retenção na fonte para 

vigorarem durante o ano de 2022, em sede de 

imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 

(IRS), aplicando-se as alterações introduzidas apenas 

aos rendimentos pagos ou colocados à disposição a 

partir de 1 de julho de 2022. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%

202022/IISerie-141-2022-07-28.pdf 

 

 

Segurança Social – Alargamento do prazo para 

cumprimento das obrigações contributivas 

Foi divulgado, no Portal da Segurança Social, um 

prolongamento e suspensão extraordinária de 

prazos, exclusivamente no mês de agosto, para o 

cumprimento das obrigações contributivas, passando 

para dia 25 de agosto (ao invés do dia 10) o prazo 

para entrega das declarações de remunerações, e 

para dia 31 de agosto (ao invés do dia 20), o 

pagamento das contribuições. 

Este alargamento de prazo é ainda estendido às 

obrigações de natureza similar decorrentes da Lei n.º 

70/2013, de 30 de agosto, que regula o Fundo de 

Compensação do Trabalho e o Fundo de Garantia de 

Compensação do Trabalho. 

https://www.seg-social.pt/noticias/-

/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/agosto-

prolongamento-e-suspensao-extraordinaria-de-prazos 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cnc.min-financas.pt/faqs_empresarial.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/Pages/faqs-00307.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/Pages/faqs-00307.aspx
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202022/IISerie-141-2022-07-28.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202022/IISerie-141-2022-07-28.pdf
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/agosto-prolongamento-e-suspensao-extraordinaria-de-prazos
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/agosto-prolongamento-e-suspensao-extraordinaria-de-prazos
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/agosto-prolongamento-e-suspensao-extraordinaria-de-prazos
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Instruções Administrativas 
 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15 903 05/07/2022 
Equipamentos elétricos e eletrónicos: importação- revogação oc 
15900/22 

15 905 12/07/2022 
Instruções da simplificação da declaração aduaneira através de uma 
inscrição nos registos do declarante (artigo 182.º do Código 
Aduaneiro da União). 

15 906 22/07/2022 Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro 

35 170 01/07/2022 Contribuição sobre as embalagens - procedimentos de aplicação 

35 171 01/07/2022 
Regime Especial de ISV aplicável aos cidadãos refugiados da Ucrânia 
- art.º 300.º da Lei n.º 12/2022, de 27/06 (LOE/2022) 

40119 25/07/2022 
IMT - Tabelas práticas em vigor a partir de 28 de junho de 2022 - 
republicação 

90057 20/07/2022 
Representação fiscal do não residente - artigo 19.º da Lei Geral 
Tributária 

 
 

Circular nº Data Assunto 

7/2022 04/07/2022 
Retenção na fonte sobre as pensões - Tabelas de retenção - 2022 - 
Continente 

8/2022 04/07/2022 
Retenção na fonte sobre as pensões - Tabelas de retenção - 2022 - 
Região Autónoma dos Açores 

9/2022 19/07/2022 
Retenção na Fonte sobre Rendimentos de Trabalho Dependente - 
Tabelas de Retenção - 2022 - Continente 

 

 
 

  

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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Informações vinculativas 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTOS DAS PESSOAS SINGULARES 

19/07/2022 IRS 101.º 
Taxa de retenção na fonte aplicável a atividade com 
código “CIRS 1519” 

19/07/2022 IRS 99.º-C 
Categoria A – Retribuição de férias vencidas e não 
gozadas – Tributação autónoma  

19/07/2022 IRS 78.º-D 
Despesas de educação – estudante deslocado - 
arrendamento e refeições 

19/07/2022 IRS 78.º-D 
Despesas de educação realizadas no estrangeiro - 
viagens de avião, arrendamento e alimentação 

19/07/2022 IRS 78.º-C 
Despesa de saúde - Transporte em táxi para realização 
de tratamentos oncológicos 

19/07/2022 IRS 73.º 
Utilização de viatura no exercício da atividade – 
Tributação autónoma 

19/07/2022 IRS 31.º e 72.º 
Atividade de alojamento local exercida por não 
residente 

19/07/2022 IRS 
16.º; 57.º; 

58.º 
Alteração da residência fiscal – entrega da declaração 
Modelo 3 do IRS 

19/07/2022 IRS 10.º 
Reinvestimento por valor inferior ao declarado na 
intenção de reinvestir 

19/07/2022 IRS 10.º 
Reinvestimento em benfeitoria implantada em prédio 
rústico – Bairro de génese ilegal 

19/07/2022 IRS 8.º 
Rendimentos da Categoria F – Tributação de valores 
recebidos sem contrato de arrendamento associado 

19/07/2022 IRS 3.º, 4.º e 10.º 
Loteamento de imóvel – apuramento do valor de 
aquisição 
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Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTOS DAS PESSOAS SINGULARES 

19/07/2022 IRS 3.º e 5.º 
Cedência onerosa, por parte do autor, da utilização de 
obras videográficas 

19/07/2022 IRS 3.º e 31.º 
Atividade de construção civil com certificado emitido 
pelo IMPIC – coeficiente a aplicar no regime 
simplificado de tributação 

22/07/2022 IRS e EBF 
10.º CIRS; 
27.º EBF 

Mais-valias realizadas por sócios não residentes em 
resultado da partilha da sociedade participada 

22/07/2022 IRS 9.º 
Indemnização por “causa legítima de inexecução” de 
decisão judicial 
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Acórdãos TJUE 

 

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C‑696/20 7/07/2022 

Dyrektor Izby 
Skarbowej w W. 

(Qualification 
erronée 

d’opérations en 
chaîne) 

IVA 

Reenvio prejudicial – Fiscalidade – Imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – Artigo 41. ° – 
Aquisição intracomunitária de bens – Lugar – Cadeia de 
operações sucessivas – Qualificação errada de uma parte das 
operações – Princípios da proporcionalidade e da neutralidade 
fiscal. 

C-194/21 7/07/2022 

Staatssecretaris 
van Financiën 
(Forclusion du 

droit à 
déduction) 

IVA 

Reenvio prejudicial – Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 
– Diretiva 2006/112/CE – Artigos 184. ° e 185. ° – 
Regularização das deduções – Sujeito passivo que não exerceu o 
seu direito a dedução antes de o prazo ter prescrito – 
Impossibilidade de efetuar esta dedução no âmbito da 
regularização. 

 


