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Novembro 2022 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

Regime de Compensação aos Operadores do 

Setores das Pescas e a Aquicultura 

Foi publicada, no Diário da República n.º 212/2022, 

Série I de 2022-11-03, a Portaria n.º 268/2022 que 

procede à segunda alteração do 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/2022/11/21200/0000600009.pdf 

 

Retificação dos incentivos financeiros 

Foi publicada, no Diário da República n.º 213/2022, 

Série I de 2022-11-04, a Declaração de Retificação 

n.º 6/2022/A que retifica o Decreto Regulamentar 

n.º 17/2022/A, de 8 de setembro, o qual 

regulamenta a atribuição de incentivos financeiros 

para a aquisição e instalação de sistemas solares 

fotovoltaicos a instalar na Região Autónoma das 

Açores, no âmbito do Plano de Recuperação e 

Resiliência, designado por “SOLENERGE”. 

https://files.dre.pt/1s/2022/11/21300/0000200002.pdf 

 

Revisão e fixação dos valores das taxas do ISP  

Foi publicada, no Diário da República n.º 213/2022, 

Série I de 2022-11-04, a Portaria n.º 268-A/2022 

que revê e fixa os valores das taxas do Imposto sobre 

os produtos petrolíferos e energéticos. 

https://files.dre.pt/1s/2022/11/21301/0000200003.pdf 

 

Unidade de Grandes Contribuintes - Estrutura  

Foi publicado, no Diário da República n.º 219/2022, 

Série II de 2022-11-14, o Despacho n.º 13173/2022 

que altera o n.º 1 do Despacho n.º 1365/2012, de 31 

de janeiro, republicado pelo Despacho n.º 

5932/2018, de 18 de junho. 

https://files.dre.pt/2s/2022/11/219000000/000580005

9.pdf 

https://files.dre.pt/1s/2022/11/21200/0000600009.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/11/21300/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/11/21301/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/11/219000000/0005800059.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/11/219000000/0005800059.pdf


 

 

 

2 

PRR – regulamentação de vários apoios 

Foi publicado, no Diário da República n.º 220/2022, 

Série I de 2022-11-15, o Decreto Regulamentar 

Regional n.º 23/2022/A que regulamenta a ação 

“Regime de apoio à inovação de produtos e processos 

de produção e organização, à transição verde e à 

transição digital, destinados à reestruturação de 

empresas regionais do setor de transformação e 

comercialização de produtos agrícolas», da medida 

«Apoios diretos à recuperação e resiliência das 

empresas», do investimento «Relançamento 

Económico da Agricultura Açoriana», enquadrado na 

componente «Capitalização e Inovação Empresarial», 

no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência 

(PRR), aprovado ao abrigo do Regulamento (UE) 

2021/241, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

12 de fevereiro de 2021, que cria o Mecanismo de 

Recuperação e Resiliência. 

https://files.dre.pt/1s/2022/11/22000/0000800022.pdf 

 

Flexibilização do calendário fiscal 

Foram publicados os Despachos n.º 317/2022-XXIII, 

de 14 de novembro de 2022 e n.º 318/2022-XXIII, de 

15 de novembro os quais preveem duas medidas de 

flexibilização de pagamento de impostos, aplicáveis 

em determinadas condições: 

- Possibilidade de dispensa de metade do 3.º 

pagamento por conta de IRC referente ao período de 

tributação de 2022;  

- Possibilidade de aumento de 2 para 3 ou 6 

prestações dos planos de flexibilização do IVA do 3.º 

trimestre de 2022 e do IVA mensal de setembro e 

outubro de 2022. 

https://www.occ.pt/fotos/editor2/despacho_seaf_317_2

022_xxii.pdf 

https://www.occ.pt/fotos/editor2/despacho_seaf_318_2

022_xxii.pdf 

 

Sistema de incentivos – “Apoiar as Indústrias 

Intensivas em Gás”  

Foi publicado, no Diário da República n.º 220/2022, 

Série I de 2022-11-15, o Decreto-Lei n.º 78-A/2022 

que reforça o sistema de incentivos “Apoiar as 

Indústrias Intensivas em Gás”, cria uma linha de 

financiamento ao setor social e disciplina o 

pagamento do apoio extraordinário a titulares de 

rendimentos e prestações sociais. 

https://files.dre.pt/1s/2022/11/22001/0000200004.pdf 

 

IRS – Quota de 0,5% a associações juvenis ou de 

estudantes 

Foi publicada, no Diário da República n.º 222/2022, 

Série II de 2022-11-17, a Portaria n.º 798/2022 que 

regulamenta a consignação de uma quota 

equivalente a 0,5% do imposto sobre o rendimento 

das pessoas singulares (IRS) a associações juvenis, de 

caráter juvenil ou de estudantes. 

https://files.dre.pt/1s/2022/11/22000/0000800022.pdf
https://www.occ.pt/fotos/editor2/despacho_seaf_317_2022_xxii.pdf
https://www.occ.pt/fotos/editor2/despacho_seaf_317_2022_xxii.pdf
https://www.occ.pt/fotos/editor2/despacho_seaf_318_2022_xxii.pdf
https://www.occ.pt/fotos/editor2/despacho_seaf_318_2022_xxii.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/11/22001/0000200004.pdf
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https://files.dre.pt/2s/2022/11/222000000/000250002

6.pdf 

 

IVA – Medida especial - Bulgária 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

297/69, de 2022-11-17, a Decisão de Execução (UE) 

2022/2254 do Conselho de 14 de novembro de 

2022 que autoriza a Bulgária a aplicar uma medida 

especial em derrogação do 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/PDF/?uri=CELEX:32022D2254&from=

PT 

 

Atualização do subsídio de refeição 

Foi publicada, no Diário da República n.º 223/2022, 

Série I de 2022-11-18, a Portaria n.º 280/2022 que 

fixa a atualização do subsídio de refeição, a 1 de 

outubro de 2022, aplicável aos trabalhadores da 

Administração Pública. 

https://files.dre.pt/1s/2022/11/22300/0000600006.pdf 

 

Apoio extraordinário – Setor agrícola 

Foi publicado, no Diário da República n.º 226/2022, 

Série I de 2022-11-23, o Decreto-Lei n.º 79/2022 

que cria um apoio extraordinário com vista à 

mitigação do impacto do aumento de preços do 

combustível no setor agrícola. 

https://files.dre.pt/1s/2022/11/22600/0000200003.pdf 

 

Autorização de acesso à informação bancária 

Foi publicado, em Diário da República n.º 226/2022, 

Série II de 2022-11-23, o Acórdão (extrato) n.º 

679/2022, do Tribunal Constitucional, que não julga 

inconstitucional o artigo 139.º, n.º 6, do Código do 

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas 

(CIRC), na interpretação normativa de que se impõe 

a autorização de acesso à informação bancária do 

sujeito passivo/requerente e, mormente, de terceiros 

(os seus administradores/gerentes), como condição 

de acesso ao procedimento previsto no artigo 139.º, 

n.os 1 a 3, do CIRC e, consequentemente, para a elisão 

da presunção prevista no artigo 64.º, n.º 2, do CIRC. 

https://files.dre.pt/2s/2022/11/226000000/002160021

6.pdf 

 

CIVA – Bens e serviços sujeitos à taxa reduzida 

- Região Autónoma da Madeira 

Foi publicada, no Diário da República n.º 229/2022, 

Série I de 2022-11-28, a Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 

19/2022/M que apresenta à Assembleia da 

República a proposta de lei que repõe a eletricidade, 

o gás natural, butano e propano como introduz a 

prestação de serviços de acesso à Internet na lista I – 

Bens e serviços sujeitos à taxa reduzida do Código do 

Imposto sobre o Valor Acrescentado. 

https://files.dre.pt/1s/2022/11/22900/0002200023.pdf 

https://files.dre.pt/2s/2022/11/222000000/0002500026.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/11/222000000/0002500026.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2254&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2254&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2254&from=PT
https://files.dre.pt/1s/2022/11/22300/0000600006.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/11/22600/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/11/226000000/0021600216.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/11/226000000/0021600216.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/11/22900/0002200023.pdf
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EBF – Regime de mecenato - Região Autónoma 

da Madeira 

Foi publicada, no Diário da República n.º 229/2022, 

Série I de 2022-11-28, a Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 

20/2022/M que apresenta à Assembleia da 

República a proposta de lei pela criação de um regime 

de mecenato para as Regiões Autónomas – alteração 

ao Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

https://files.dre.pt/1s/2022/11/22900/0002400025.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://files.dre.pt/1s/2022/11/22900/0002400025.pdf
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Instruções Administrativas 
 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15 926 25/11/2022 Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro 

35 179 04/11/2022 Requisição de estampilhas por operadores económicos sem estatuto IEC 

 
 

 
Informações vinculativas 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS 

07/11/2022 CISV 
58.º a 
61.º 

Pedido de isenção do imposto sobre veículos e aferição 
quanto ao início da sua residência 

 

 

 

  

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 

 

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C‑414/21 10/11/2022 VP Capital 
Imposto sobre o 

Rendimento 

Reenvio prejudicial – Liberdade de estabelecimento – Artigos 
49. ° e 54. ° TFUE – Transferência da sede estatutária de uma 
sociedade para um Estado‑Membro diferente do 
Estado‑Membro da sua constituição – Recuperação de 
depreciações contabilizadas antes da transferência – Isenção 
– Comparabilidade das situações 

C‑607/20 18/11/2022 
GE Aircraft 

Engine 
Services 

IVA 

Reenvio prejudicial – Sistema comum de imposto sobre o 
valor acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – Artigo 
26. °, n.º 1, alínea b) – Prestações de serviços a título gratuito 
– Entrega gratuita de vales de compras ao pessoal da empresa 
do sujeito passivo no contexto de um programa de 
reconhecimento e de recompensa – Operações assimiladas a 
prestações de serviços a título oneroso – Alcance – Princípio 
da neutralidade fiscal 

C‑638/20 24/11/2022 

MCM (Aides 
financières 

pour études à 
l’étranger) 

Livre circulação 
de pessoas 

Reenvio prejudicial – Livre circulação de pessoas – Artigo 45. 
° TFUE – Igualdade de tratamento – Vantagens sociais – 
Regulamento (UE) n.º 492/2011 – Artigo 7. °, n.º 2 – Apoio 
financeiro para estudos superiores noutro Estado‑Membro – 
Requisito de residência – Requisito alternativo de integração 
social para os estudantes não residentes – Situação de um 
estudante nacional do Estado que concede o apoio, que 
reside desde o seu nascimento no Estado dos estudos 

C‑458/21 24/11/2022 
CIG Pannónia 
Életbiztosító 

IVA 

Reenvio prejudicial – Fiscalidade – Imposto Sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – Artigo 132.°, 
n.º 1, alínea c) – Isenção a favor de certas atividades de 
interesse geral – Prestações de serviços de assistência 
efetuadas no âmbito do exercício de profissões médicas e 
paramédicas – Serviço utilizado por uma companhia de 
seguros para verificar a exatidão do diagnóstico de uma 
doença grave, bem como procurar e fornecer os melhores 
cuidados e tratamentos possíveis no estrangeiro 

C‑596/21 24/11/2022 

Finanzamt M 
(Étendue du 

droit à 
déduction de 

la TVA) 

IVA 

Reenvio prejudicial – Fiscalidade – Imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – Artigos 167. ° 
e 168. ° – Direito à dedução do IVA pago a montante – 
Princípio da proibição da fraude – Cadeia de entregas – 
Recusa do direito a dedução em caso de fraude – Sujeito 
passivo – Segundo adquirente de um bem – Fraude relativa a 
uma parte do IVA devido na primeira aquisição – Alcance da 
recusa do direito a dedução 

 


