
Orçamento do Estado para o ano de 2022

A

Lei n.º 12/2022, de 27 de junho 
O Orçamento do Estado para 2022 foi aprovado pela Lei n.º 12/2022, de 27 de
junho e entrou em vigor no passado dia 28 de junho, apresentando algumas
novidades relevantes para fazer face às inegáveis consequências causadas pela
pandemia da doença Covid-19, com a agravante de se estar a viver um conflito
armado na Europa que já se reflete na economia mundial.

Na presente nota informativa abordaremos as principais alterações introduzidas
pelo Orçamento de Estado.
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Tributação em sede de mais-valias

• Prevê-se o ENGLOBAMENTO OBRIGATÓRIO do saldo entre as mais-valias e as menos-valias
resultante da alienação onerosa de partes sociais e de outros valores mobiliários (ações, obrigações,
entre outros), quando:

a) detidos por um período inferior a 365 dias; e
b) O sujeito passivo tenha um rendimento coletável igual ou superior a € 75.009,00 (correspondente

ao último escalão de IRS).

• O englobamento obrigatório irá aplicar-se aos rendimentos auferidos a partir de 1 de janeiro de
2023.

IRS Jovem

• Os rendimentos da categoria A e B, auferidos por sujeito passivo entre os 18 e os 26 anos, que não
sejam considerados dependentes, ficam parcialmente isentos de IRS, nos cinco primeiros anos de
obtenção de rendimentos do trabalho após o ano da conclusão do ciclo académico igual ou superior
ao ensino secundário.

• Assim, é estendida a isenção aos rendimentos obtidos da categoria B (rendimentos empresariais e
profissionais).

NOTA: a isenção aplica-se no primeiro ano da obtenção de rendimentos após a conclusão do ciclo de
estudos e nos 4 anos seguintes, desde que a opção seja exercida até à idade máxima referida
anteriormente.

Programa Regressar

• Foi prorrogado o Programa Regressar que prevê o benefício da exclusão de tributação de 50% dos
rendimentos do trabalho dependente e independente para os sujeitos passivos que:

• Tenham deixado de ser residentes fiscais em Portugal antes de 31 de dezembro de 2017, 2018 e
2019, alterem a sua residência em 2021, 2022 ou 2023, respetivamente, mantendo-se todos os
restantes critérios de elegibilidade e benefícios subjacentes ao Programa, tais como:

a) Não tenham sido considerados residentes fiscais nos três anos anteriores;
b) Tenham a situação tributária regularizada; e
c) Não estejam inscritos ao abrigo do regime do Residente Não Habitual.
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Desdobramento dos escalões de IRS

• São criados dois novos escalões de rendimento coletável, conforme poderá verificar na seguinte
tabela:

• O último escalão tem como limite mínimo um rendimento superior a € 75.009,00, que
anteriormente seria de € 80.882,00, o que determina um agravamento de tributação dos
rendimentos mais elevados.

Alienação de valores mobiliários adquiridos por doação isenta de Imposto do Selo

• O valor de aquisição de valores mobiliários adquiridos por DOAÇÃO entre cônjuge ou unido de
facto, descendentes e ascendentes (e por isso isento de Imposto do Selo), é o valor que serviria
de base à liquidação do Imposto do Selo, caso este fosse devido, até aos dois anos anteriores à
doação.
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ESCALÃO VALOR

1.º Até € 7.116,00

2.º De mais de € 7.116,00 até € 10.736,00

3.º De mais de € 10.736,00 até € 15.216,00

4.º De mais de € 15.216,00 até € 19.696,00

5.º De mais de € 19.696,00 até € 25.076,00

6.º De mais de € 25.076,00 até € 36.757,00

7.º De mais de € 36.757,00 até € 48.033,00 

8.º De mais de € 48.033,00 até € 75.009,00 

9.º Superior a € 75.009,00
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Regime Fiscal de “Patent Box”

• Para efeitos de determinação do lucro tributável, pode ser deduzido 85% (ao invés dos anteriores
50%) do rendimento proveniente de contratos que tenham por objeto a cessão ou a utilização
temporária dos direitos de propriedade industrial sujeitos a registo, nomeadamente, patentes,
desenhos ou modelos industriais, direitos de autor sobre programas de computador.

• Assim, prevê-se a não tributação de até 85% dos rendimentos de direitos acima referidos.

Tributação Autónoma – Disposição transitória no âmbito da pandemia da doença COVID-19

• O Código do IRC estabelece um agravamento de 10 pontos percentuais da taxa de tributação
autónoma prevista para os sujeitos passivos com prejuízos fiscais.

• A Lei do OE para 2022 estabeleceu a continuidade da não aplicação deste regime de agravamento às
cooperativas, micro, pequenas e médias empresas (PME’s) para o exercício de 2022, desde que :
a) Tenham obtido lucro tributável em um dos três períodos de tributação anteriores; e
b) Tenham cumprido as suas obrigações declarativas de entrega do Modelo 22 e da Informação

Empresarial Simplificada (IES) nos dois períodos de tributação anteriores.

• O agravamento TAMBÉM NÃO SE APLICA às cooperativas e PME’s que iniciem a sua atividade em
2022, ou tenham iniciado em 2020 ou 2021.

Extinção do Pagamento Especial por Conta (PEC)

• É proposta a eliminação da obrigação do Pagamento Especial por Conta para todas as entidades.

Procedimento e forma de liquidação

• Quando a liquidação deva ser feita pelo sujeito passivo mediante entrega da declaração de
rendimentos Modelo 22 ou da IES, a liquidação do IRC tem por base a matéria coletável que delas
conste.

• Na falta de apresentação do Modelo 22 passa a incidir sobre a matéria coletável apurada com base
nos elementos que a Autoridade Tributária (AT) disponha, de acordo com as regras do regime
simplificado, com aplicação do coeficiente de 0,35 ou, na sua falta, o maior dos seguintes
montantes:
a) A totalidade da matéria coletável do período de tributação mais próximo que se encontre

determinada; ou
b) O valor anual da retribuição mínima mensal.
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Alargamento do prazo de entrega das declarações periódicas do IVA e pagamento do imposto

• A ENTREGA da declaração periódica do IVA passa a ser efetuada até ao dia 20 do 2.º mês
seguinte:

a) Àquele a que respeita, no caso de sujeitos passivos com um volume de negócios igual ou
superior a € 650.000,00 no ano civil anterior;

b) Ao trimestre do ano civil a que respeitam as operações, no caso de sujeitos passivos com um
volume de negócios inferior a € 650.000,00 no ano civil anterior.

• O PAGAMENTO do IVA passa a ser devido até ao dia 25 do 2.º mês seguinte :

a) Ao período a que respeitam as operações, no caso de sujeitos passivos referidos na alínea a)
anterior;

b) Ao trimestre do ano civil a que respeitam as operações, no caso de sujeitos passivos referidos
na alínea b) anterior.

Tributação de transmissões gratuitas de fundos de investimento mobiliário e imobiliário

• Passam a ser sujeitos a Imposto do Selo as transmissões gratuitas de valores aplicados em fundos
de investimento mobiliário e imobiliário ou sociedades de investimento mobiliário e imobiliário.

Isenção de imposto do Selo

• Ficam excluídas da isenção do Imposto do Selo as instituições de crédito, sociedades financeiras,
empresas de seguros e resseguros ou outras entidades a elas legalmente equiparadas.
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Prédios arrendados – Disposição transitória de IMI

• No caso dos prédios objeto de arrendamento por contrato celebrado antes da entrada em vigor do
Regime de Arrendamento Urbano (RAU) ou, para fins não habitacionais, celebrado antes da entrada
em vigor do Decreto-Lei n.º 257/95, de 30 de setembro, a participação das rendas realizada pelos
proprietários ou os superficiários deverá ser apresentada anualmente, entre 1 de janeiro e 15 de
fevereiro do ano seguinte.

Alargamento da incidência de IMT

• Passam a estar sujeitos ao IMT, entre outros:
a) O excesso da quota-parte que ao adquirente pertencer, nos bens imóveis, em ato de divisão ou

partilhas, bem como a alienação da herança ou quinhão hereditário ou do direito à meação, salvo
se resultar de ato de partilha por efeito de dissolução do casamento;

b) As entradas dos sócios com bens imóveis para a realização de prestações acessórias à obrigação
de entrada de capital;

c) A adjudicação dos bens imóveis aos sócios na liquidação, redução de capital e no reembolso de
prestações acessórias ou outras formas de cumprimento de obrigações.

Isenção de IMT na reabilitação de prédios urbanos (artigo 45.º do Estatuto de Benefícios Fiscais)

• A atual isenção IMT na primeira transmissão aplicável imediatamente após a intervenção de
reabilitação, de prédio a afetar a arrendamento para habitação permanente OU, quando localizado
em área de reabilitação urbana (ARU), também a habitação própria e permanente, fica sem efeito se:
a) Não forem afetos a habitação própria e permanente, no prazo de 6 meses a contar da data de

transmissão; OU
b) For dado destino diferente daquele que deu origem ao benefício, no prazo de 6 anos a contar da

transmissão; OU
c) Não for celebrado um contrato de arrendamento para habitação permanente, no prazo de 1 ano

a contar da data de transmissão.

Regime do incentivo fiscal à recuperação

• É aprovado o regime do incentivo fiscal à recuperação, aplicável aos sujeitos passivos de IRC que
exerçam a título principal uma atividade comercial, industrial ou agrícola, que cumpra determinados
requisitos.

• O benefício fiscal concedido traduz-se na dedução à coleta de IRC de despesas de investimento em
ativos afetos à exploração, efetuadas entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2022.

• Cumpre referir que o montante acumulado máximo das despesas elegíveis é de € 5.000.000,00, por
sujeito passivo.
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Rua Gonçalo Cristóvão, 236 2.4
4000-265 Porto Portugal
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VRA, 04 de julho de 2022.

https://www.google.com/maps?ll=41.153703,-8.609423&z=17&t=m&hl=pt-PT&gl=US&mapclient=embed&q=Rua+de+Gon%C3%A7alo+Crist%C3%B3v%C3%A3o+236+4000-265+Porto
https://www.facebook.com/vieirarocha.pt/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/vieirarochaadvogados/?viewAsMember=true
https://vieirarocha.pt/
mailto:geral@vieirarocha.pt
https://www.youtube.com/channel/UCtAfb_QfUW3suuaocTx_eFQ

