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Fevereiro 2023 
NOVIDADES (FISCAIS) 

 

 

 

Convenção para Evitar a Dupla Tributação e 

Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 

Impostos sobre o Rendimento entre Timor-

Leste e Portugal 

Foi publicado, no Diário da República n.º 24/2023, 

Série I de 2023-02-02, o Aviso n.º 4/2023 refere 

que, entra em vigor dia 12 de outubro de 2022 aa 

Convenção entre a República Portuguesa e a 

República Democrática de Timor-Leste para Evitar a 

Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 

Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada 

em Lisboa, em 27 de setembro de 2011. 

https://files.dre.pt/1s/2023/02/02400/0000400004.pdf 

 

IVA – Derrogação ao artigo 193.º da Diretiva 

2006/112/CE  

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

30/14, de 2023-02-02, a Decisão de Execução (UE) 

2023/218 do Conselho de 30 de janeiro de 2023 que 

altera a Decisão de Execução 2013/676/UE que 

autoriza a Roménia a continuar a aplicar uma medida 

especial em derrogação ao artigo 193.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/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.030.01.00

14.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2023%3A030%3ATOC 

 

IVA – Derrogação ao artigo 193.º da Diretiva 

2006/112/CE e 2009/132/CE 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

30/37, de 2023-02-02, a Retificação da Diretiva (UE) 

2017/2455 do Conselho, de 5 de dezembro de 2017, 

que altera a Diretiva 2006/112/CE e a Diretiva 

2009/132/CE no que diz respeito a determinadas 

obrigações relativas ao imposto sobre o valor 

acrescentado para as prestações de serviços e as 

vendas à distância de bens. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.030.01.003

7.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2023%3A030%3ATOC 

 

https://files.dre.pt/1s/2023/02/02400/0000400004.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.030.01.0014.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2023%3A030%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.030.01.0014.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2023%3A030%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.030.01.0014.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2023%3A030%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.030.01.0037.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2023%3A030%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.030.01.0037.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2023%3A030%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.030.01.0037.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2023%3A030%3ATOC
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Atualização da taxa do adicionamento sobre as 

emissões de CO2 

Foi publicada, no Diário da República n.º 25/2023, 

Série I de 2023-02-03, a Portaria n.º 38-B/2023 que 

suspende a atualização da taxa do adicionamento 

sobre as emissões de CO2. 

https://files.dre.pt/1s/2023/02/02501/0000500005.pdf 

 

Imposto sobre os Produtos petrolíferos e 

energéticos - taxas 

Foi publicada, no Diário da República n.º 25/2023, 

Série I de 2023-02-03, a Portaria n.º 38-C/2023 que 

revê e fixa os valores das taxas do imposto sobre os 

produtos petrolíferos e energéticos. 

https://files.dre.pt/1s/2023/02/02501/0000600007.pdf 

 

IRS – taxas de retenção – Região Autónoma dos 

Açores 

Foi publicado, no Diário da República n.º 27/2023, 

Série II de 2023-02-07, o Despacho n.º 1899-

A/2023 que aprova as tabelas de retenção na fonte 

sobre rendimentos do trabalho dependente e 

pensões auferidas por titulares residentes na Região 

Autónoma dos Açores para vigorarem durante o 

primeiro semestre do ano de 2023. 

https://files.dre.pt/2s/2023/02/027000001/000020001

1.pdf 

 

«Empresas 4.0» 

Foi publicada, no Diário da República n.º 30/2023, 

Série I de 2023-02-10, a Portaria n.º 43/2023 que 

procede à primeira alteração ao Regulamento do 

Sistema de Incentivos «Empresas 4.0», aprovado pela 

Portaria n.º 135-A/2022, de 1 de abril. 

https://files.dre.pt/1s/2023/02/03000/0023700238.pdf 

 

Empreende XXI 

Foi publicada, no Diário da República n.º 30/2023, 

Série I de 2023-02-10, a Portaria n.º 44/2023 que 

faz a primeira alteração à Portaria n.º 26/2022, de 10 

de janeiro, que cria e regula a medida Empreende 

XXI. 

https://files.dre.pt/1s/2023/02/03000/0023900253.pdf 

 

RMMG – Região Autónoma da Madeira 

Foi publicado, no Diário da República n.º 32/2023, 

Série I de 2023-02-14, o Decreto Legislativo 

Regional n.º 11/2023/M que aprova o valor da 

retribuição mínima mensal garantida para vigorar na 

Região Autónoma da Madeira 

https://files.dre.pt/1s/2023/02/03200/0005700058.pdf 

 

Estatuto do Estudante Deslocado Insular - 

Região Autónoma da Madeira 

Foi publicada, no Diário da República n.º 32/2023, 

Série I de 2023-02-14, a Resolução da Assembleia 

https://files.dre.pt/1s/2023/02/02501/0000500005.pdf
https://files.dre.pt/1s/2023/02/02501/0000600007.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/02/027000001/0000200011.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/02/027000001/0000200011.pdf
https://files.dre.pt/1s/2023/02/03000/0023700238.pdf
https://files.dre.pt/1s/2023/02/03000/0023900253.pdf
https://files.dre.pt/1s/2023/02/03200/0005700058.pdf
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Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 

3/2023/M que apresenta à Assembleia da República 

a proposta de lei que cria o Estatuto do Estudante 

Deslocado Insular. 

https://files.dre.pt/1s/2023/02/03200/0005900062.pdf 

 

Retificação do Orçamento do Estado para 2023 

Foi publicada, no Diário da República n.º 33/2023, 

Série I de 2023-02-15, a Declaração de Retificação 

n.º 7/2023 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/2023/02/03300/0000300004.pdf 

 

IRS – Modelo 3 

Foi publicada, no Diário da República n.º 33/2023, 

Série I de 2023-02-15, a Portaria n.º 47/2023 que 

aprova os modelos de impressos destinados ao 

cumprimento da obrigação declarativa prevista no n.º 

1 do artigo 57.º do Código do IRS e respetivas 

instruções de preenchimento. 

https://files.dre.pt/1s/2023/02/03300/0000800172.pdf 

 

Programa Adaptar Turismo 

Foi publicado, no Diário da República n.º 33/2023, 

Série II de 2023-02-15, o Despacho Normativo n.º 

3/2023 que altera o Programa Adaptar Turismo. 

https://files.dre.pt/2s/2023/02/033000000/001670016

7.pdf 

 

Medida complementar ao Apoiar Turismo 

Foi publicado, no Diário da República n.º 33/2023, 

Série II de 2023-02-15, o Despacho Normativo n.º 

4/2023 que cria medida complementar ao Apoiar 

Turismo. 

https://files.dre.pt/2s/2023/02/033000000/001680017

1.pdf 

 

IRS - Prorrogação do prazo de comunicação  

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

51/2023-XXIII, de 15/02, do SEAF determina que a 

comunicação do agregado familiar (artigo 22.º, n.º 9 

e artigo 58.º-A, n.º 6 do CIRS); a comunicação de 

frequência de estabelecimento de ensino de 

dependente com rendimentos (n.º 10, do artigo 12.º 

do CIRS); a afetação de despesas e de imóveis à 

atividade do SP (alíneas a) e b) do n.º 15 do artigo 

31.º do CIRS); e a comunicação relativa a contratos 

de arrendamento de longa duração (alínea a) e b) do 

artigo 2.º da Portaria n.º 110/2019, de 12 de abril), 

relativas ao ano de 2022, possam ser efetuadas até 

ao dia 27 de fevereiro de 2023. 

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

al/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_S

EAF_51_2023_XXIII.pdf 

 

https://files.dre.pt/1s/2023/02/03200/0005900062.pdf
https://files.dre.pt/1s/2023/02/03300/0000300004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2023/02/03300/0000800172.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/02/033000000/0016700167.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/02/033000000/0016700167.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/02/033000000/0016800171.pdf
https://files.dre.pt/2s/2023/02/033000000/0016800171.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_51_2023_XXIII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_51_2023_XXIII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_51_2023_XXIII.pdf
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Auxílios no setor agrícola e florestal – Região 

Autónoma dos Açores 

Foi publicado, no Diário da República n.º 37/2023, 

Série I de 2023-02-21, o Decreto Regulamentar 

Regional n.º 5/2023/A que procede à primeira 

alteração do Decreto Regulamentar Regional n.º 

23/2022/A, de 15 de novembro. 

https://files.dre.pt/1s/2023/02/03700/0000400020.pdf 

 

CNC – Setor Empresarial - FAQ 37 

A Comissão de Normalização Contabilística (CNC) 

atualizou a FAQ 37 para o setor empresarial, relativa 

ao tratamento contabilístico das aplicações em ouro. 

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

 

 

 

  

https://files.dre.pt/1s/2023/02/03700/0000400020.pdf
http://www.cnc.min-financas.pt/faqs_empresarial.html
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Instruções Administrativas 

 

 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15 933 23/01/2023 Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro (mês de fevereiro) 

15 939 22/02/2023 Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro (mês de março) 

20 251 07/02/2023 
Artigo 6.º da Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro - Regime excecional de reembolso de planos 
de poupança (PPR, PPE E PPR/E) 

20 252 24/02/2023 Despesas de educação realizadas no estrangeiro - perguntas frequentes (FAQ) 

35 191 09/02/2023 Procedimentos aplicáveis ao novo regime de circulação de produtos com imposto pago 

35 192 17/02/2023 Tributação em sede de ISP e isenções – Vigência em 2023 

40 120 16/02/2023 IMT - tabelas práticas em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023 

 

  

Circular n.º Data Assunto 

6/2023 04/02/2023 Tabelas de Retenção – Continente (1.º semestre 2023) 

7/2023 13/02/2023 Tabelas de Retenção – Região Autónoma dos Açores (1.º Semestre 2023) 

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 COLETIVAS 

06/02/2023 CIRC 92.º 
Aplicação da limitação prevista no artigo 92.º - Artigo 50.º-A do 
Código do IRC 

06/02/2023 CIRC 50.º-A Contratos de licença para utilizar o software de fontes 

06/02/2023 CIRC 4.º 
Gastos suportados com a participação dos colaboradores em 
conferências realizadas fora do território português - localização dos 
serviços 

09/02/2023 CFI 30.º 
DLRR - Aplicações Relevantes - Reinvestimento em imóvel usado e na 
adaptação para unidade de alojamento local 

09/02/2023 CFI e CFEI II 24.º 
Cumulatividade de apoios financeiros concedidos no âmbito do 
Programa de Apoio Produção Nacional (PAPN) com os benefícios 
fiscais RFAI e CFEI II 

09/02/2023 CFI 
22.º e 
30.º 

Elegibilidade (ou não) de obras em edifício no âmbito do RFAI e DLRR 

09/02/2023 CFEI II 4.º 
CFEI II - Despesas de investimento elegíveis - Ativos biológicos de 
produção 

09/02/2023 CIRC 94.º 
Tratamento fiscal do custo de aquisição de ativos biológicos não 
consumíveis (galinhas poedeiras) 

09/02/2023 CIRC 92.º 
Aplicação da limitação prevista no artigo 92.º - Artigo 50.º-A do 
Código do IRC 

09/02/2023 CIRC 73.º 
Transmissão de um ramo de atividade no âmbito de uma operação de 
cisão – regime de neutralidade fiscal 

09/02/2023 CIRC 73.º 
Operação de fusão transfronteiriça em que a sociedade incorporante 
não residente tem um processo de insolvência tendente à sua 
liquidação - Regime de neutralidade fiscal 

09/02/2023 CIRC 54.º 
Tributação de Mais-valias de uma associação sem fins lucrativos que 
não exerce a título principal uma atividade de natureza comercial, 
industrial ou agrícola 

09/02/2023 CIRC 52.º Vales Educação 

09/02/2023 CIRC 50.º-A Contratos de licença para utilizar o software de fontes 
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Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTOS DAS PESSOAS COLETIVAS 

09/02/2023 CIRC 50.º-A 
Venda de subscrições anuais, com o fornecimento de updates 
tecnológicos 

09/02/2023 CIRC 50.º-A 
Licenças de uso de software estandardizado para uso próprio dos 
adquirentes 

09/02/2023 CIRC 50.º-A Cedência de licenças 

09/02/2023 CIRC 46.º 
Transmissões onerosas de bens imóveis - contrato de promessa de 
compra e venda com tradição 

09/02/2023 CIRC 31.º 
Construção de armazém em terreno cujo proprietário é o sócio-
gerente 

09/02/2023 CIRC 28.º-B 
Crédito Incobrável – aceitação como gasto no período de tributação 
de 2021 

09/02/2023 CIRC 23.º 
Despesas efetuadas com combustível e portagens com a deslocação 
de trabalhadores para países da UE, em veículos do ativo fixo tangível 
da entidade 

09/02/2023 CIRC 23.º Gastos - Burla Informática 

09/02/2023 CIRC 23.º Aquisição de Equipamento Social – Aceitação como gasto 

09/02/2023 CIRC 14.º Lucros a pagar a entidade residente no Reino Unido 

09/02/2023 CIRC 14.º 
Enquadramento fiscal de juros pagos por uma entidade com sede em 
território português a uma entidade não residente, na sequência de 
empréstimos intra-grupo 

09/02/2023 CIRC 10.º Amplitude da Isenção 

09/02/2023 CIRC 4.º 
Serviços pós-venda prestados por entidades não residentes em 
território português a uma entidade aí residente - local das prestações 
dos serviços 

09/02/2023 CIRC 4.º 
Gastos suportados com a participação dos colaboradores em 
conferências realizadas fora do território português - localização dos 
serviços 

09/02/2023 CIRC 2.º Sujeitos passivos de IRC 
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Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTOS DAS PESSOAS COLETIVAS 

09/02/2023 CIRC 2.º Obrigações Fiscais, em sede de IRC, de um Condomínio 

09/02/2023 
Anexo III à Lei n.º 

12/2022, de 
27/06 - IFR 

4.º IFR - Entrada em funcionamento ou utilização dos ativos 

09/02/2023 
Anexo III à Lei n.º 

12/2022, de 
27/06 - IFR 

3.º 
IFR - Período de investimento elegível no ano em que adota um 
período de tributação não coincidente com o ano civil 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo Assunto 

BENEFÍCIOS FISCAIS 

09/02/2023 EBF 41.º-A RCCS - Efeito cascata (n.º 6 do artigo 41.º do EBF) 

14/02/2023 EBF 60.º 
Fusão transfronteiriça de empresas; sociedade incorporante em processo de 
liquidação; isenção de IS 

14/02/2023 EBF 60.º Fusão de empresas; isenção de IMT e de IS; pressupostos objetivos 

14/02/2023 EBF 60.º 
Fusão transfronteiriça de empresas; sociedade incorporante em processo de 
liquidação; isenção de IMT 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

27/02/2023 CIMI 6.º 
Imposto Municipal sobre Imóveis – efeitos da admissão de comunicação 
prévia de operação de construção em terreno integrado em loteamento 

27/02/2023 CIMI 9.º 
Imposto Municipal sobre Imóveis – suspensão temporária de tributação – 
instituições de crédito 
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Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

27/02/2023 CIMI 3.º Classificação de prédio rústico 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 

14/02/2023 CIMT 2.º Prestações acessórias gratuitas 

14/02/2023 CIMT 7.º 
Revenda- Entrada em espécie para constituição de Fundo de Investimento 
Imobiliário 

15/02/2023 CIMT 9.º 
Caducidade da isenção do art.º 9.º do CIMT, para a aquisição de prédios 
urbanos destinados exclusivamente à habitação própria e permanente – 
doação de parte do imóvel 

15/02/2023 CIMT 45.º Resolução de contrato 

15/02/2023 
CIMT e 

CIS 
35.º Caducidade 

15/02/2023 CIMT 7.º Destino diferente do da revenda 

Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO DO SELO 

14/02/2023 CIS e TGIS 1.º Aval numa livrança em branco 

14/02/2023 CIS 1.º Obrigação de participação por pessoa coletiva 
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Disponibilizada 
em: 

Diploma Artigo Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO DO SELO 

14/02/2023 CIS e TGIS 1.º Trespasse – subarrendamento 

14/02/2023 CIS e TGIS 1.º  Trespasse – valor tributável 

15/02/2023 CIS e TGIS 7.º Acordo de gestão centralizada de tesouraria 

14/02/2023 CIS e TGIS Verba 17.1 Contratos de Empréstimo de Valores Mobiliários 
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Acórdãos TJUE   

 

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C‑676/21 02/02/2023 
Veronsaajien 

oikeudenvalvon
tayksikkö 

Imposto 
sobre 

veículos 

Reenvio prejudicial – Imposições internas – Artigo 110. ° TFUE 
– Veículos automóveis – Imposto sobre veículos – Veículos 
usados importados dos outros Estados‑Membros – Veículos 
usados exportados para outros Estados‑Membros – Restituição 
à exportação desse imposto – Limitação desta restituição aos 
veículos que tenham sido postos em circulação há menos de dez 
anos 

C-482/21 09/02/2023 Euler Hermes IVA 

Reenvio prejudicial – Fiscalidade – Imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – Artigo 90. ° – 
Valor tributável – Redução – Seguradora que paga uma 
indemnização aos segurados por créditos não pagos, incluindo o 
IVA – Regulamentação nacional que recusa a essa seguradora, 
enquanto sucessora jurídica, a redução do valor tributável – 
Princípio da neutralidade fiscal – Princípio da efetividade 

C‑519/21 16/02/2023 DGRFP Cluj IVA 

Reenvio prejudicial – Sistema comum de imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – Construção de 
um complexo imobiliário por uma associação sem personalidade 
jurídica – Contrato de associação – Venda dos apartamentos 
desse complexo imobiliário por alguns dos associados – 
Determinação do sujeito passivo devedor do imposto – 
Princípio da neutralidade fiscal – Direito à dedução do IVA 

C‑695/20 28/02/2023 
Fenix 

International 
IVA 

Reenvio prejudicial – Poder de execução do Conselho da União 
Europeia – Artigo 291. °, n.º 2, TFUE – Sistema comum do 
imposto sobre o valor acrescentado (IVA) – Diretiva 
2006/112/CE – Artigos 28. ° e 397. ° – Sujeito passivo agindo 
em seu nome mas por conta de outrem – Fornecedor de serviços 
eletrónicos – Regulamento de Execução (UE) n.º 282/2011 – 
Artigo 9. °‑A – Presunção – Validade 

 


