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Setembro 2022 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

Condições de trabalho para trabalhadores 

administrativos 

Foi publicada, no Diário da República n.º 169/2022, 

Série I de 2022-09-01, a Portaria n.º 218/2022 que 

procede à quarta 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/2022/09/16900/0000600010.pdf 

 

Atribuição de subsídios, no âmbito do auxílio de 

minimis, ao setor da pesca 

Foi publicada, no Diário da República n.º 172/2022, 

Série I de 2022-09-06, a Portaria n.º 225/2022 que 

estabelece as condições e os procedimentos 

aplicáveis à atribuição, em 2022, de um subsídio, no 

âmbito do auxílio de minimis ao setor da pesca, que 

corresponde a uma redução no preço final da gasolina 

e do gás de petróleo liquefeito (GPL) consumidos na 

pequena pesca artesanal e costeira, na pequena 

aquicultura e na salicultura, equivalente ao que 

resulta da redução da taxa aplicável ao gasóleo 

consumido na pesca. 

https://files.dre.pt/1s/2022/09/17200/0000600010.pdf 

 

Impacto das reformas fiscais nacionais na 

economia da UE  

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia C 

342/2, de 2022-09-06, a Resolução do Parlamento 

Europeu, de 15 de fevereiro de 2022, sobre o 

impacto das reformas fiscais nacionais na economia 

da UE. 

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

content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:342:FULL&from=

PT 

 

Sexta Diretiva IVA 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia C 

342/10, de 2022-09-06, a Resolução do Parlamento 

Europeu, de 16 de fevereiro de 2022, sobre a 

https://files.dre.pt/1s/2022/09/16900/0000600010.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/09/17200/0000600010.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:342:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:342:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:342:FULL&from=PT
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aplicação da Sexta Diretiva IVA: o que falta para 

reduzir o fosso do IVA na UE? 

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

content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:342:FULL&from=

PT 

 

Medidas para as famílias 

Foi publicado, no Diário da República n.º 172/2022, 

Série I de 2022-09-06, o Decreto-Lei n.º 57-C/2022 

que estabelece medidas excecionais de apoio às 

famílias para a mitigação dos efeitos da inflação. 

https://files.dre.pt/1s/2022/09/17201/0000400008.pdf 

 

Medidas para as famílias 

Foi publicada, no Diário da República n.º 172/2022, 

Série I de 2022-09-06, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 74-A/2022 que estabelece medidas 

excecionais de apoio às famílias para a mitigação dos 

efeitos da inflação. 

https://files.dre.pt/1s/2022/09/17201/0000900010.pdf 

 

Região Autónoma dos Açores - PRR 

Foi publicado, no Diário da República n.º 174/2022, 

Série I de 2022-09-08, o Decreto Regulamentar 

Regional n.º 17/2022/A que regulamenta a 

atribuição de incentivos financeiros para a aquisição 

e instituição de sistemas solares fotovoltaicos a 

instalar na Região Autónoma dos Açores, no âmbito 

do Plano de Recuperação e Resiliência, designação 

por “SOLENERGE”. 

https://files.dre.pt/1s/2022/09/17400/0001100025.pdf 

 

República Portuguesa - Perguntas e respostas 

O Governo publicou, no Portal da República 

Portuguesa, FAQ’s relativamente às medidas 

excecionais de apoio às famílias para a mitigação dos 

efeitos da inflação. 

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

cia?i=familias-primeiro-perguntas-e-respostas 

 

Norma Internacional de Contabilidade 17 - UE  

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia L 

234/10, de 2022-09-09, o Regulamento (UE) 

2022/1491 da Comissão de 8 de setembro de 2022 

que altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008 no que 

diz respeito à Norma Internacional de Contabilidade 

17. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.234.01.00

10.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A234%3ATOC 

 

UE – Matéria de retenção na fonte 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia C 

347/14, de 2022-09-09, a Resolução do Parlamento 

Europeu, de 10 de março de 2022, sobre «Um quadro 

europeu em matéria de retenção na fonte». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:342:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:342:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:342:FULL&from=PT
https://files.dre.pt/1s/2022/09/17201/0000400008.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/09/17201/0000900010.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/09/17400/0001100025.pdf
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=familias-primeiro-perguntas-e-respostas
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=familias-primeiro-perguntas-e-respostas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.234.01.0010.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A234%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.234.01.0010.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A234%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.234.01.0010.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A234%3ATOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:347:FULL&from=

PT 

 

UE – Tributação justa e mais simples 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia C 

347/20, de 2022-09-09, a Resolução do Parlamento 

Europeu, de 10 de março de 2022, que contém 

recomendações à Comissão sobre uma tributação 

justa e mais simples que apoie a estratégia de 

recuperação (seguimento dado pelo PE ao plano de 

ação de julho da Comissão e às suas 25 iniciativas no 

domínio do IVA, das empresas e da fiscalidade 

individual). 

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

content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:347:FULL&from=

PT 

 

Sistema eletrónico central de informações sobre 

pagamentos para combater a fraude ao IVA 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia L 

235/19, de 2022-09-12, o Regulamento (UE) 

2022/1504 da Comissão de 6 de abril de 2022 que 

estabelece as regras de execução do Regulamento 

(UE) n.º 904/2010 do Conselho no que respeita à 

criação de um sistema eletrónico central de 

informações sobre pagamentos (CESOP) para 

combater a fraude ao IVA. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.235.01.001

9.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A235%3ATOC 

 

COVID-19 - Franquia aduaneira e à isenção de 

IVA  

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

235/48, de 2022-09-12, a Decisão (UE) 2022/1511 

da Comissão de 7 de setembro de 2022 relativa à 

franquia aduaneira e à isenção de IVA sobre a 

importação dos bens necessários para combater os 

efeitos do surto de COVID-19 em 2022. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.235.01.004

8.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A235%3ATOC 

 

Regime dos trabalhadores independentes dos 

Profissionais da Área da Cultura 

Foi publicada, no Diário da República n.º 185/2022, 

Série I de 2022-09-23, a Portaria n.º 243/2022 que 

altera a Portaria n.º 338/2015, de 8 de outubro, que 

aprova os modelos de fatura, de recibo e de fatura-

recibo, bem como as respetivas instruções de 

preenchimento, de acordo com as redações do artigo 

115.º do Código de IRS e do artigo 29.º do Código do 

IVA. 

https://files.dre.pt/1s/2022/09/18500/0002600050.pdf 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:347:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:347:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:347:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:347:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:347:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:347:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.235.01.0019.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A235%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.235.01.0019.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A235%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.235.01.0019.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A235%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.235.01.0048.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A235%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.235.01.0048.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A235%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.235.01.0048.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A235%3ATOC
https://files.dre.pt/1s/2022/09/18500/0002600050.pdf
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AT – Intensifica controlo das obrigações de 

faturação 

Foi divulgada no Portal das Finanças, a notícia de que 

a AT vai intensificar a sua presença no terreno, com 

particular incidência junto de setores do comércio a 

retalho e de prestações de serviços a consumidores 

finais relativamente a obrigação de faturação. 

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

as/Inspecao_Tributaria_Aduaneira.aspx 

 

AT - Consulta de Declarações Aduaneiras por 

parte de Exportadores e Importadores 

Foi divulgada no Portal das Finanças, a notícia de que 

os Exportadores e Importadores que a partir do dia 1 

de junho de 2021 poderão aceder às novas 

funcionalidades de consulta de declarações 

aduaneiras de exportação e de importação, no Portal 

Aduaneiro, na opção “Consulta Declarações”. 

https://info-

aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/noticias/Pages/Co

nsulta_declaracoes_RBV_Importadores.aspx 

Apoio extraordinário 

Foi publicada, no Diário da República n.º 186/2022, 

Série I de 2022-09-26, a Portaria n.º 244-A/2022 

que procede à regulamentação do apoio 

extraordinário a titulares de rendimentos e 

prestações sociais criado pelo Decreto-Lei n.º 57-

C/2022, de 6 de setembro. 

https://files.dre.pt/1s/2022/09/18601/0000200004.pdf 

 

Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura 

Foi publicado, no Diário da República n.º 187/2022, 

Série I de 2022-09-27, o Decreto-Lei n.º 64/2022 

que altera o Estatuto dos Profissionais da Área da 

Cultura. 

https://files.dre.pt/1s/2022/09/18700/0000300005.pdf 

 

 

 

 

 

  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Inspecao_Tributaria_Aduaneira.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Inspecao_Tributaria_Aduaneira.aspx
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/noticias/Pages/Consulta_declaracoes_RBV_Importadores.aspx
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/noticias/Pages/Consulta_declaracoes_RBV_Importadores.aspx
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/noticias/Pages/Consulta_declaracoes_RBV_Importadores.aspx
https://files.dre.pt/1s/2022/09/18601/0000200004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/09/18700/0000300005.pdf
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Instruções Administrativas 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15912 13/09/2022 
COVID-19. Franquia de direitos/ isenção de IVA. Ref.ª OC 
15762/2020 

15914 19/09/2022 
Regime de trânsito - adesão da Ucrânia à Convenção de trânsito 
comum 

15915 23/09/2022 Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro 

 

Informações vinculativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo Assunto 

BENEFÍCIOS FISCAIS 

08/09/2022 EBF 
60.º, n.º 1, n.º 3, al. 
c), subalínea i) e n.º 

4, al. b) 

Cisão de empresas; isenção de IMT; conceito 
de ramo de atividade 

08/09/2022 EBF 
60.º, n.º 1, n.º 3, al. 
c), subalínea i) e n.º 

4, al. b) 

Cisão de empresas; isenção de IMT; conceito 
de ramo de atividade 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 

08/09/2022 CIMT 2.º 

Enquadramento em sede de IMT e IS a conferir à 
transmissão dos bens imóveis sitos em território 
nacional detidos diretamente pelo Fundo a incorporar, 
em virtude de uma operação de fusão por incorporação 
entre dois fundos de investimento imobiliário (FII) 
abertos. 

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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Acórdãos TJUE 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS 

08/08/2022 ISV 
5.º e 
6.º 

Pedido de isenção na regularização fiscal de veículo 
portador de matrícula de terceiro país. 

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C-98/21 8/09/2022 

Finanzamt R 
(Déduction de 
TVA liée à une 
contribution 

d’associé) 

IVA 

Reenvio prejudicial – Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) – 
Diretiva 2006/112/CE – Artigo 2. °, n.º 1, artigo 9. °, n.º 1, artigo 
167. ° e artigo 168. °, alínea a) – Dedução do imposto pago a 
montante – Conceito de “sujeito passivo” – Sociedade holding – 
Despesas relacionadas com uma contribuição de sócio em espécie 
a filiais – Ausência de participação das despesas nos custos gerais – 
Atividades das filiais em grande parte isentas de imposto. 

C‑368/21 8/09/2022 

Hauptzollamt 
Hamburg (Lieu 
de naissance de 

la TVA - II) 

IVA 

Reenvio prejudicial – União aduaneira – Código Aduaneiro da União 
– Regulamento (UE) n.º 952/2013 – Local de constituição da dívida 
aduaneira – Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) – Diretiva 
2006/112/CE – Artigo 30.° – Artigo 60.° – Artigo 71.°, n.º 1 – Facto 
gerador e exigibilidade do IVA na importação – Local de 
constituição da dívida fiscal – Constatação do incumprimento de 
uma obrigação imposta pela legislação aduaneira da União – 
Determinação do lugar de importação dos bens – Meio de 
transporte matriculado num país terceiro e introduzido na União 
Europeia contrariamente à legislação aduaneira. 

C-330/21 22/09/2022 
The Escape 

Center 
IVA 

Reenvio prejudicial – Fiscalidade – Imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – Artigo 98. ° – 
Faculdade de os Estados‑Membros aplicarem uma taxa reduzida de 
IVA a determinadas entregas de bens e prestações de serviços – 
Anexo III, ponto 14 – Conceito de "direito de utilização de 
instalações desportivas” – Ginásios – Acompanhamento individual 
ou em grupo 
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Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C-538/20 23/09/2022 W AG 
Imposto 
sobre o 

Rendimento 

Reenvio prejudicial — Liberdade de estabelecimento — Artigos 49. 
° e 54. ° TFUE — Dedução dos prejuízos finais sofridos por um 
estabelecimento estável não residente — Estado que renunciou ao 
seu poder de tributação ao abrigo de uma convenção para evitar a 
dupla tributação — Comparabilidade das situações 

C‑235/21 29/09/2022 
Raiffeisen 

Leasing 
IVA 

Reenvio prejudicial – Sistema comum do imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – Artigo 203. ° – 
Contrato de locação financeira – Pessoa responsável pelo 
pagamento do IVA – Possibilidade de equiparar um contrato escrito 
a uma fatura 


