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NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

COVID-19 – Prorrogação situação de alerta 

Foi publicada, no Diário da República n.º 146/2022, 

Série I de 2022-07-29, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 67-A/2022 que prorroga a declaração 

da situação de alerta, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19. 

https://files.dre.pt/1s/2022/07/14601/0000200002.pdf 

 

Segurança Social – Planos prestacionais 

Foi divulgado, no Portal da Segurança Social, que será 

disponibilizada na Segurança Social Direta a partir do 

dia 11 de agosto, a funcionalidade que permite 

registar o pedido de plano prestacional de 

regularização dos montantes de contribuições 

diferidas. 

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

/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/planos-

prestacionais-diferimento-do-pagamento-de-

contribuicoes 

 

AT – Publicação de perguntas frequentes 

A Autoridade Tributaria e Aduaneira publicou, no 

Portal das Finanças, FAQ’s relativamente à 

contribuição sobre as embalagens ou alumínio de 

utilização única em refeições prontas a consumir. 

https://info-

aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduan

eira/Contribuicoes_ambientais/Documents/FAQ_Contrib

uicoes_Embalagens_utlizacao_unica.pdf 

 

Incentivo extraordinário à normalização da 

atividade empresarial 

Foi publicada, no Diário da República n.º 155/2022, 

Série I de 2022-08-11, a Portaria n.º 205/2022 que 

procede à segunda alteração à Portaria n.º 170-

A/2022, de 13 de julho, que regulamenta os 

procedimentos, condições e termos de acesso do 

incentivo extraordinário à normalização da atividade 

empresarial. 

https://files.dre.pt/1s/2022/07/14601/0000200002.pdf
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/planos-prestacionais-diferimento-do-pagamento-de-contribuicoes
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/planos-prestacionais-diferimento-do-pagamento-de-contribuicoes
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/planos-prestacionais-diferimento-do-pagamento-de-contribuicoes
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/planos-prestacionais-diferimento-do-pagamento-de-contribuicoes
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/Contribuicoes_ambientais/Documents/FAQ_Contribuicoes_Embalagens_utlizacao_unica.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/Contribuicoes_ambientais/Documents/FAQ_Contribuicoes_Embalagens_utlizacao_unica.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/Contribuicoes_ambientais/Documents/FAQ_Contribuicoes_Embalagens_utlizacao_unica.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/Contribuicoes_ambientais/Documents/FAQ_Contribuicoes_Embalagens_utlizacao_unica.pdf
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https://files.dre.pt/1s/2022/08/15500/0000600007.pdf 

 

Norma Internacional de Contabilidade 12 - UE 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia L 

211/78, de 2022-08-12, o Regulamento (UE) 

2022/1392 da Comissão de 11 de agosto de 2022 

que altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2028 no que 

diz respeito à Norma Internacional de Contabilidade 

12. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.211.01.00

78.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A211%3ATOC 

 

Execução do Orçamento do Estado para 2022 

Foi publicado, no Diário da República n.º 156/2022, 

Série I de 2022-08-12, o Decreto-Lei n.º 53/2022 

que estabelece as normas de execução do 

Orçamento do Estado para 2022. 

https://files.dre.pt/1s/2022/08/15600/0000200084.pdf 

 

Apoio Extraordinário e Excecional ao Setor dos 

Transportes Público de Passageiros 

Foi publicado, no Diário da República n.º 157/2022, 

Série II de 2022-08-16, o Despacho n.º 10062/2022 

que aprova o Regulamento do Apoio Extraordinário 

e Excecional ao Setor dos Transportes Públicos de 

Passageiros com vista à Mitigação dos Efeitos da 

Escalada de Preços do Combustível para o período 

entre 1 de julho e 30 de setembro de 2022. 

https://files.dre.pt/2s/2022/08/157000000/000890009

1.pdf 

 

Produtores agrícolas - Candidaturas aos apoios  

Foi publicada, no Diário da República n.º 160/2022, 

Série I de 2022-08-19, a Portaria n.º 207/2022 que 

procede à prorrogação do prazo para a apresentação 

de candidaturas aos apoios previstos na Portaria n.º 

180/2022, de 14 de julho. 

https://files.dre.pt/1s/2022/08/16000/0002400024.pdf 

 

Benefício fiscal - Propriedade intelectual 

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

221/2022-XXIII, de 23/08 relativamente à 

prorrogação do benefício fiscal previsto no art.º 58.º 

(propriedade intelectual) do EBF. 

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

al/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_S

EAF_221_2022_XXIII.pdf 

 

Simplificação de tramitação e graduação de 

créditos no processo de insolvência 

Foi publicado, no Diário da República n.º 164/2022, 

Série I de 2022-08-25, o Decreto-Lei n.º 57/2022 

que simplifica a tramitação do incidente de 

verificação do passivo e graduação de créditos no 

processo de insolvência. 

https://files.dre.pt/1s/2022/08/16400/0013800139.pdf 

https://files.dre.pt/1s/2022/08/15500/0000600007.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.211.01.0078.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A211%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.211.01.0078.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A211%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.211.01.0078.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A211%3ATOC
https://files.dre.pt/1s/2022/08/15600/0000200084.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/08/157000000/0008900091.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/08/157000000/0008900091.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/08/16000/0002400024.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_221_2022_XXIII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_221_2022_XXIII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_221_2022_XXIII.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/08/16400/0013800139.pdf
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Regime de compensação aos operadores do 

sector das pescas e da aquicultura 

Foi publicada, no Diário da República n.º 164/2022, 

Série I de 2022-08-25, a Portaria n.º 214/2022 que 

altera o regulamento do Regime de Compensação 

aos Operadores do Sector das Pescas e da 

Aquicultura pelos custos adicionais de energia 

resultantes da agressão militar da Rússia contra a 

Ucrânia, aprovado pela Portaria n.º 160-A/2022, de 

17 de junho. 

https://files.dre.pt/1s/2022/08/16400/0014000144.pdf 

 

COVID-19 Alteração de medidas 

Foi publicado, no Diário da República n.º 165/2022, 

Série I de 2022-08-26, o Decreto-Lei n.º 57-A/2022 

que altera as medidas aplicáveis no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19. 

https://files.dre.pt/1s/2022/08/16501/0000200003.pdf 

 

COVID-19 – Situação de alerta 

Foi publicada, no Diário da República n.º 165/2022, 

Série I de 2022-08-28, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 73-A/2022 que prorroga a declaração 

da situação de alerta, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19. 

https://files.dre.pt/1s/2022/08/16501/0000400004.pdf 

 

CIEC – Suspende a atualização da taxa de 

emissões CO2 

Foi publicada, no Diário da República n.º 168/2022, 

Série I de 2022-08-31, a Portaria n.º 217-A/2022 

que suspende a atualização da taxa do 

adicionamento sobre as emissões de CO2. 

https://files.dre.pt/1s/2022/08/16801/0000200002.pdf 

 

Revisão e fixação dos valores das taxas do ISP 

Foi publicada, no Diário da República n.º 168/2022, 

Série I de 2022-08-31, a Portaria n.º 217-B/2022 

que revê e fixa os valores das taxas do Imposto sobre 

os produtos petrolíferos e energéticos. 

https://files.dre.pt/1s/2022/08/16801/0000300003.pdf 

 

ISP – atualização temporária ao gasóleo colorido 

e marcado 

Foi publicada, no Diário da República n.º 168/2022, 

Série I de 2022-08-31, a Portaria n.º 217-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/2022/08/16801/0000400004.pdf 
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https://files.dre.pt/1s/2022/08/16801/0000300003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/08/16801/0000400004.pdf
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Instruções Administrativas 
 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

20 244 29/08/2022 
Lei n.º 80/2021, de 29/11 – Incapacidade fiscalmente relevante em 
IRS e os processos de revisão ou reavaliação do grau de 
incapacidade 

35 173 04/08/2022 
Alteração de e-DIC – Regras de preenchimento do Separador de 
Correção 

35 174 10/08/2022 Contribuição sobre as embalagens - procedimentos de aplicação 
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