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Janeiro 2023 
NOVIDADES (FISCAIS) 

 

 

 

Apoio às Famílias – Crédito à Habitação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 2/2023, 

Série I de 2023-01-03, o Decreto Legislativo 

Regional n.º 1/2023/M que estabelece o regime 

jurídico de atribuição de apoios financeiros através 

do Programa de Apoio às Famílias com Crédito à 

Habitação, abreviadamente designado por 

REEQUILIBRAR. 

https://files.dre.pt/1s/2023/01/00200/0002700033.pdf 

 

CIRC - Modelo 22 – alterações  

Foi publicado, no Diário da República n.º 2/2023, 

Série II de 2023-01-03, o Despacho n.º 47/2023 que 

aprova as alterações da declaração periódica de 

rendimentos Modelo 22, respetivos anexos e 

instruções de preenchimento. 

https://files.dre.pt/2s/2023/01/002000000/000620025

9.pdf 

 

Taxa de referência para o cálculo das 

bonificações – 1.º semestre 2023 

Foi publicado, no Diário da República n.º 2/2023, 

Série II de 2023-01-03, o Aviso n.º 49/2023 o qual 

dá conhecimento da taxa de referência para o cálculo 

das bonificações a vigorar no 1.º semestre de 2023. 

https://files.dre.pt/2s/2023/01/002000000/002660026

6.pdf 

 

Retificação OE 2023 – Mapas anexos 

Foi publicada, no Diário da República n.º 2/2023, 

Série I de 2023-01-03, a Declaração de Retificação 

n.º 1-A/2023 que retifica a Lei n.º 24-D/2022, de 30 

de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado 

para 2023. 

https://files.dre.pt/1s/2023/01/00201/0000200089.pdf 

 

 

 

https://files.dre.pt/1s/2023/01/00200/0002700033.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/01/002000000/0006200259.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/01/002000000/0006200259.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/01/002000000/0026600266.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/01/002000000/0026600266.pdf
https://files.dre.pt/1s/2023/01/00201/0000200089.pdf


 

 

 

2 

CIMI – valor médio de construção por metro 

quadrado 

Foi publicada, no Diário da República n.º 2/2023, 

Série I de 2023-01-03, a Portaria n.º 7-A/2023 que 

fixa o valor médio de construção por metro 

quadrado, para efeitos do artigo 39.º do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, a vigorar no ano de 

2023. 

https://files.dre.pt/1s/2023/01/00201/0009000090.pdf 

 

CIRS – Modelo 10 - alterações 

Foi publicada, no Diário da República n.º 3/2023, 

Série I de 2023-01-04, a Portaria n.º 8/2023 que 

aprova a Declaração Modelo 10, Rendimentos e 

retenções – Residentes, e respetivas instruções de 

preenchimento. 

https://files.dre.pt/1s/2023/01/00300/0000300019.pdf 

 

OE 2023 - Região Autónoma dos Açores 

Foi publicado, no Diário da República n.º 4/2023, 

Série I de 2023-01-05, o Decreto Legislativo 

Regional n.º 1/2023/A que aprova o Orçamento da 

Região Autónoma dos Açores para o ano de 2023. 

https://files.dre.pt/1s/2023/01/00400/0002700088.pdf 

 

Taxa de juros de mora - 2023 

Foi publicado, no Diário da República n.º 3/2023, 

Série II de 2023-01-04, o Aviso n.º 177/2023 que 

fixa a taxa de juros de mora aplicáveis às dívidas ao 

Estado e outras entidades públicas para 2023. 

https://files.dre.pt/2s/2023/01/003000000/003540035

4.pdf 

 

Denúncia unilateral do Acordo entre Portugal e 

o Território Associado dos Países Baixos das 

Antilhas Neerlandesas 

Foi publicado, no Diário da República n.º 4/2023, 

Série I de 2023-01-05, o Aviso n.º 1/2023 que 

denúncia unilateral do Acordo entre a República 

Portuguesa e o Território Associado dos Países 

Baixos das Antilhas Neerlandesas, por troca de 

cartas, respetivamente a 22 de junho e de 27 de 

agosto de 2004. Relativo à Tributação dos 

Rendimentos da Poupança e à Respetiva Aplicação 

Provisória, e aprovado em 26 de janeiro de 2006, em 

conformidade com o seu artigo 13.º. 

https://files.dre.pt/1s/2023/01/00400/0000300003.pdf 

 

Segurança Social – pedido online de Número de 

Identificação  

Foi divulgado, no Portal da Segurança Social, que está 

disponível um novo serviço online para pedido de 

Número de Identificação da Segurança Social (NISS) 

para cidadãos estrageiros ou para cidadãos 

portugueses sem obrigatoriedade de ter cartão de 

cidadão. 

https://files.dre.pt/1s/2023/01/00201/0009000090.pdf
https://files.dre.pt/1s/2023/01/00300/0000300019.pdf
https://files.dre.pt/1s/2023/01/00400/0002700088.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/01/003000000/0035400354.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/01/003000000/0035400354.pdf
https://files.dre.pt/1s/2023/01/00400/0000300003.pdf
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https://www.seg-social.pt/noticias/-

/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/pedido-

online-de-niss-para-cidadaos-estrangeiros 

 

IRS 2022 – principais prazos 

Foi divulgado, no Portal da Autoridade Tributária e 

Aduaneira, um folheto informativo com os principais 

prazos a cumprir relativamente ao Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) de 2022. 

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

te/Folhetos_informativos/Documents/IRS_2022_Principa

is_prazos_2023.pdf 

 

Linha Consolidar + Turismo – Medida de apoio 

Foi publicado, no Diário da República n.º 8/2023, 

Série II de 2023-01-11, o Despacho Normativo n.º 

1/2023 que cria a Linha Consolidar + Turismo. 

https://files.dre.pt/2s/2023/01/008000000/001070011

2.pdf 

 

Retificação Orçamento de 2023 - Região 

Autónoma da Madeira 

Foi publicada, no Diário da República n.º 9/2023, 

Série I de 2023-01-12, a Declaração de Retificação 

n.º 1/2023/M que retifica o Decreto Legislativo 

Regional n.º 26/2022/M, de 29 de dezembro, que 

aprova o Orçamento da Região Autónoma da 

Madeira para o ano de 2023. 

https://files.dre.pt/1s/2023/01/00900/0000800008.pdf 

 

CFI– Região Autónoma da Madeira 

Foi publicado, no Diário da República n.º 11/2023, 

Série I de 2023-01-16, o Decreto Legislativo 

Regional n.º 6/2023/M que altera o Código Fiscal de 

Investimento (CFI) da Região Autónoma da Madeira. 

https://files.dre.pt/1s/2023/01/01100/0003000055.pdf 

 

IVA - Flexibilização de Pagamentos  

Foram divulgadas, no Portal da Autoridade Tributária 

e Aduaneira, as perguntas frequentes (FAQ) 

relativamente ao Regime de diferimento de 

obrigações fiscais. 

https://www.occ.pt/fotos/editor2/faqs_flex_dl125_2022

_alterado_dl85_2022-11-01-2022.pdf 

 

Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) – 

Região Autónoma dos Açores 

Foi publicado, no Diário da República n.º 17/2023, 

Série I de 2023-01-24, o Decreto Legislativo 

Regional n.º 3/2023/A que regulamenta a ação 

«Regimes de apoio à inovação de produtos e 

processos de produção e organização, à transição 

verde e à transição digital, destinados à 

reestruturação das explorações agrícolas», da medida 

«Apoios diretos à recuperação e resiliência das 

empresas», do investimento «Relançamento 

Económico da Agricultura Açoriana», enquadrado na 

https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/pedido-online-de-niss-para-cidadaos-estrangeiros
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/pedido-online-de-niss-para-cidadaos-estrangeiros
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/pedido-online-de-niss-para-cidadaos-estrangeiros
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/IRS_2022_Principais_prazos_2023.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/IRS_2022_Principais_prazos_2023.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/IRS_2022_Principais_prazos_2023.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/01/008000000/0010700112.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/01/008000000/0010700112.pdf
https://files.dre.pt/1s/2023/01/00900/0000800008.pdf
https://files.dre.pt/1s/2023/01/01100/0003000055.pdf
https://www.occ.pt/fotos/editor2/faqs_flex_dl125_2022_alterado_dl85_2022-11-01-2022.pdf
https://www.occ.pt/fotos/editor2/faqs_flex_dl125_2022_alterado_dl85_2022-11-01-2022.pdf
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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/2023/01/01700/0000600017.pdf 

 

Taxas supletivas de juros moratórios – 1.º 

semestre de 2023 

Foi publicado, no Diário da República n.º 18/2023, 

Série II de 2023-01-25, o Aviso n.º 1672/2023 que 

taxas supletivas de jutos moratórios em vigor no 1.º 

semestre de 2023. 

https://files.dre.pt/2s/2023/01/018000000/000570005

7.pdf 

 

Taxas de retenção na fonte – 1.º semestre 2023 

- Continente 

Foi publicado, no Diário da República n.º 18/2023, 

Série II de 2023-01-25, o Despacho n.º 1296-

B/2023 que aprova as tabelas de retenção na fonte 

sobre rendimentos do trabalho dependente e 

pensões auferidas por titulares residentes no 

Continente para vigorarem durante o primeiro 

semestre do ano de 2023. 

https://files.dre.pt/2s/2023/01/018000002/000020000

9.pdf 

 

«Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás» 

Foi publicado, no Diário da República n.º 20/2023, 

Série I de 2023-01-27, o Decreto-Lei n.º 6/2023 que 

reforça o sistema de incentivos «Apoiar as Indústrias 

Intensivas em Gás». 

https://files.dre.pt/1s/2023/01/02000/0000300011.pdf 

 

IRS – deduções à coleta - regulação de 

responsabilidades parentais 

Foi publicado, em Diário da República n.º 22/2023, 

Série II de 2022-01-31, o Acórdão (extrato) n.º 

858/2022, do Tribunal Constitucional, que julga 

inconstitucional a norma extraída do n.º 9 do artigo 

78.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares (CIRS), na redação que lhe foi dada 

pela Lei n.º 82-E/2014, de 31 de dezembro, e até à 

entrada em vigor da Lei n.º 106/2017, de 4 de 

setembro, segundo a qual, sempre que o mesmo 

dependente conste de mais do que uma declaração 

de rendimentos, o valor das deduções à coleta 

previstas no CIRS por referência a dependentes é 

reduzido para metade, por sujeito passivo, sem que se 

tenha em consideração o efetivo sujeito passivo que, 

em cumprimento do acordo de regulação de 

responsabilidades parentais homologado 

judicialmente, suportou as concretas despesas com o 

dependente em guarda conjunta dedutíveis à coleta e 

em que percentagem. 

https://files.dre.pt/2s/2023/01/022000000/002230022

3.pdf 

https://files.dre.pt/1s/2023/01/01700/0000600017.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/01/018000000/0005700057.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/01/018000000/0005700057.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/01/018000002/0000200009.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/01/018000002/0000200009.pdf
https://files.dre.pt/1s/2023/01/02000/0000300011.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/01/022000000/0022300223.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/01/022000000/0022300223.pdf
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Taxas de retenção na fonte – 1.º semestre 2023 

- Região Autónoma da Madeira 

Foi publicado, no Jornal Oficial n.º 21/2023, Série II 

de 2023-01-30, o Despacho n.º 53/2023 que aprova 

as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do 

trabalho dependente e pensões auferidas por 

titulares residentes na Região Autónoma da Madeira, 

para vigorarem durante o primeiro semestre do ano 

de 2023. 

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

02023/IISerie-021-2023-01-30.pdf 

 

Taxas de retenção na fonte – 2.º semestre 2023 

- Região Autónoma da Madeira 

Foi publicado, no Jornal Oficial n.º 21/2023, Série II 

de 2023-01-30, o Despacho n.º 54/2023 que aprova 

as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos 

do trabalho dependente e pensões auferidas por 

titulares residentes na Região Autónoma da Madeira 

para vigorarem durante o segundo semestre do ano 

de 2023. 

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

02023/IISerie-021-2023-01-30Supl.pdf 

 

  

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202023/IISerie-021-2023-01-30.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202023/IISerie-021-2023-01-30.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202023/IISerie-021-2023-01-30Supl.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202023/IISerie-021-2023-01-30Supl.pdf
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Instruções Administrativas 

 

Circulares 
nº 

Data Assunto 

1/2023 11/01/2023 Tabelas de Retenção – Continente – 1.º semestre 2023 

2/2023 11/01/2023 Tabelas de Retenção – Continente – 2 º Semestre 2023 

3/2023 11/01/2023 Tabelas de Retenção – Região Autónoma dos Açores – 1.º Semestre 2023 

4/2023 11/01/2023 Tabelas de Retenção – Região Autónoma dos Açores – 2.º Semestre 2023 

5/2023 11/01/2023 Tabelas de Retenção – Região Autónoma da Madeira – 1.º Semestre 2023 

 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

20 246 03/01/2023 Alterações à declaração Modelo 44 

20 247 03/01/2023 Alterações às declarações Modelo 25, Modelo 37 e Modelo 39 

20 250 31/01/2023 
IRC - Taxas de derrama municipal incidentes sobre o lucro tributável do IRC 
do período fiscal de 2022 

20 248 04/01/2023 Alterações às declarações Modelo DMR e Modelo 10 

20 249 18/01/2023 
Lei n.º 83/2021, de 06/12 – Enquadramento em IRS das despesas com 
teletrabalho 

30 254 05/01/2023 
IVA - Orçamento do Estado para 2023. Alterações ao Código do IVA e 
Legislação Complementar 

30 256 26/01/2023 
IVA - Remunerações pagas pelos apostadores aos mediadores dos jogos 
sociais do Estado 

35 189 03/01/2023 Contribuição sobre as embalagens - procedimentos de aplicação 

 

  

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 Vinc. N.º Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

05/01/2023 CIVA 9.º 21 611 Isenções nas operações internas - Aluguer de quartos 

05/01/2023 CIVA 18.º 24 116 Taxa do imposto 

 

 


