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Um comentador bastante conhecido da nossa praça afirmou 

recentemente que este era o Orçamento do Estado mais complexo 

desde o começo da nossa democracia. Somos levados a concordar 

com esta afirmação. Portugal, e o resto do mundo, recentemente 

emergidos de um período pandémico sem precedentes, e que 

causou estragos de uma enorme dimensão no tecido social 

e empresarial, foram surpreendidos no início de 2022 com a 

invasão Russa da Ucrânia, que acabou por se consubstanciar 

num conflito que já dura há vários meses, e tudo indica que vai 

entrar por 2023.

E o fator guerra gera uma enorme incerteza nos mercados, 

afeta substancialmente as cadeias de distribuição e acabou por 

contribuir para um generalizado aumento dos preços. Voltámos 

a viver em 2022 taxas de inflação muito elevadas, que já não 

se verificavam há décadas. E existe um risco significativo de o 

aumento de preços continuar.

Tudo isto acontece quando os bancos centrais a nível mundial, e 

com especial relevância para nós, o Banco Central Europeu, têm 

que lidar com os efeitos das políticas de “quantitative easing” 

que tornaram o dinheiro muito barato durante muitos anos e que, 

face às tendências inflacionistas, são agora obrigados a “travar a 

fundo” procedendo a aumentos das taxas de juro que, por sua vez, 

acabam por complicar a situação económica dos portugueses, 

pois tem um impacto muito significativo nas prestações pagas 

pela compra de habitação própria, opção seguida pela maior 

parte dos agregados familiares.

E não podemos esquecer o aumento dos combustíveis. Trata-

se de um efeito que se relaciona em parte com o conflito na 

Ucrânia, mas também envolve outros aspetos económicos, 

nomeadamente o delicado balanço entre a oferta e a procura, 

as tensões geopolíticas e os problemas associados à gestão das 

cadeias de distribuição.

É neste contexto muito especial, embora com uma ajuda que não 

é despicienda dos fundos provenientes da União Europeia, que 

o Governo tem a obrigação de apresentar a proposta de Lei do 

Orçamento do Estado para 2023.

No plano doméstico, existem muitos temas a endereçar, e nem 

sempre os instrumentos de política orçamental são consistentes 

nos seus resultados. Por vezes, certas políticas ajudam a resolver 

um dado problema, mas acabam por criar outro.

Este Governo tem sido consistente na afirmação de uma política de 

contenção da dívida pública e de “boas contas”. Ora, num ambiente 

em que o Governo é chamado por diversos setores da economia a 

“abrir os cordões à bolsa”, o impulso de redução de impostos, que 

os particulares e as empresas há muito reclamam, acaba por ter 

de ser mitigado. Mas não deixam de se colocar questões quanto 

ao uso eficiente de fundos destinados a certas atividades que, 

por certo, em pouco beneficiam o desenvolvimento da economia 

e o necessário apoio aos mais fragilizados, num período que se 

afigura que vai ser muito desafiante.

Um aspeto menos negativo é, sem dúvida, que a taxa de desemprego 

se encontra em níveis relativamente controlados, as exportações 

estão a responder bem aos desafios de uma economia mundial 

cada vez mais pessimista, e alguns setores estratégicos, como o 

do turismo, continuam a mostrar uma vitalidade surpreendente.

Os desafios para o Governo são assim muito significativos.

► Garantir uma receita fiscal suficiente para contrabalançar os 

gastos adicionais;

► Ajudar as empresas, através de incentivos fiscais, a manter os 

postos de trabalho e a aumentar a sua produtividade para poderem 

pagar salários mais elevados, indispensáveis para que a perda de 

poder de compra dos trabalhadores seja a menor possível;

► Reduzir a carga fiscal de forma seletiva, favorecendo os setores 

e os agentes económicos mais afetados pelo aumento dos custos 

de produção (agricultura, indústria cerâmica, por exemplo), mas 

sem contribuir para dilatar os ganhos anormais para as empresas 

que, por uma razão ou outra, acabam por lucrar com o aumento 

dos custos de produção;

► Ajudar as famílias mais afetadas pelo aumento dos custos dos 

produtos e serviços que naturalmente têm que consumir e, com 

maior premência, o significativo grupo dos reformados com baixas 

Luis Marques
Country Tax Leader
luis.marques@pt.ey.com 

 Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2023

4

mailto:luis.marques@pt.ey.com


pensões, sem criar desequilíbrios do lado da receita que gerem 

custos futuros significativos para a economia por via do aumento 

dos juros pagos pela dívida pública entretanto contraída;

► Ajudar a regular, de forma proporcional, segmentos de mercado 

altamente especulativos, como o do arrendamento, através de 

políticas que não diminuam o stock de imóveis disponíveis no 

mercado para este fim, ou seja, que não penalizem demasiado os 

proprietários;

► Encontrar novas formas de arrecadação de receita fiscal, como 

acontece com os rendimentos gerados com as criptomoedas, 

no sentido de eliminar zonas de não tributação que se revelem 

pouco adequadas às tendências atuais da tributação;

► Estancar a saída de quadros profissionais do país, principalmente 

os mais jovens, atrair os que se encontram fora, reforçar a qualidade 

dos serviços do Estado e motivar, em geral, os trabalhadores que 

são um fator fundamental para o desenvolvimento do país;

► Contribuir para minimizar fatores nocivos para a economia e 

para a sociedade como sejam o envelhecimento da população, 

o despovoamento do interior, a gentrificação e a baixa taxa de 

natalidade.

Mas o melhor mesmo é analisar em detalhe o conteúdo da PL 

OE 2023 no que respeita às alterações de natureza fiscal, o que 

sugerimos de seguida, e ver que respostas o Governo apresenta 

para todos estes desafios.
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IRS Imposto sobre 
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Novo regime de tributação 
de criptoativos

Para efeitos do Código do IRS (“CIRS”), considera-se criptoativo 

toda a representação digital de valor ou direitos que possa 

ser transferida ou armazenada eletronicamente recorrendo à 

tecnologia de registo distribuído ou outro semelhante.

 

A equivalência pecuniária dos rendimentos em espécie prevista 

no artigo 24.o do CIRS passa a aplicar-se nas situações em que o 

rendimento assume a forma de criptoativo.

Categoria B - Rendimentos empresariais e profissionais

Com a PL OE 2023 os rendimentos de operações relacionadas 

com a emissão de criptoativos, incluindo a mineração, ou a 

validação de transações de criptoativos através de mecanismos 

de consenso, passam a ser sujeitos a IRS, no âmbito da categoria 

B.

A determinação do rendimento tributável, no âmbito do regime 

simplificado, obtém-se através da aplicação do coeficiente de 0,15 

ao valor de venda de criptoactivos. Este rendimento tributável 

será sujeito a IRS às taxas progressivas, juntamente com os 

restantes rendimentos englobáveis.

Categoria G - Incremento patrimonial (mais-valias)

Passam a ser consideradas mais-valias os ganhos obtidos que, não 

sendo considerados rendimentos empresariais e profissionais, de 

capitais ou prediais, resultem de alienação onerosa de criptoativos 

que não constituam valores mobiliários.

O valor sujeito a IRS será a diferença entre o valor de realização – 

que se presume ser o valor de mercado à data da alienação – e o 

valor de aquisição, líquido da parte qualificada como rendimento 

de capitais e das despesas necessárias e efetivamente praticadas, 

inerentes à aquisição e alienação.

A tributação aplica-se à taxa autónoma de 28% e, nos mesmos 

termos, aplicáveis às restantes mais-valias de valores mobiliários 

e outros direitos / instrumentos.

Caso exista um resultado líquido negativo num determinado ano, 

este pode ser reportado para os cinco anos seguintes, quando o 

sujeito passivo opte pelo seu englobamento.

Não obstante, estes ganhos estão isentos de tributação quando 

resultem de criptoativos detidos por um período igual ou superior 

a 365 dias. Os criptoativos adquiridos antes da data da entrada em 

vigor da presente lei são considerados para efeitos de contagem 

do período de detenção.

Equivalência pecuniária dos criptoativos

A equivalência pecuniária dos rendimentos em espécie prevista 

no artigo 24.o do CIRS passa a aplicar-se nas situações em que o 

rendimento assume a forma de criptoativo.

Obrigações de reporte pelos intermediários

As pessoas singulares ou coletivas, os organismos e outras 

entidades sem personalidade jurídica, que prestem serviços de 

custódia e administração de criptoativos por conta de terceiros 

ou tenham a gestão de uma ou mais plataformas de negociação 

de criptoativos, devem comunicar à Autoridade Tributária e 

Aduaneira (“AT”), até ao final do mês de janeiro de cada ano, 

relativamente a cada sujeito passivo, através de modelo oficial, 

as operações efetuadas com a sua intervenção, relativamente a 

criptoativos.
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Rendimentos decorrentes 
da transação de energia

A PL OE 2023 prevê a exclusão de tributação de IRS, até ao limite 

anual de € 1.000, de rendimentos resultantes das seguintes 

atividades:

► Transação da energia excedente produzida para autoconsumo a 

partir de fontes de energia renovável, por unidades de produção 

para o autoconsumo, até ao limite de 1 MW da respetiva potência 

instalada;

► Transação da energia produzida em unidades de pequena 

produção a partir de fontes de energia renovável, até ao limite 

de 1 MW da respetiva potência instalada.

IRS Jovem

A PL OE 2023 prevê o aumento da isenção aplicável aos 

rendimentos do trabalho dependente e rendimentos empresariais 

e profissionais (categorias A e B) dos contribuintes que qualifiquem 

para o IRS Jovem e ainda o aumento dos limites máximos de 

isenção (indexados ao Indexante dos Apoios Sociais (“IAS”)), 

conforme a tabela seguinte:

                                    

Ano

2022 PL OE 2023

Percentagem de 
isenção

IAS
Percentagem de isenção

IAS

Limite Valor Limite Valor

1º 30% 7,5 € 3.324,00 50% 12,5 € 5.983,75

2º 30% 7,5 € 3.324,00 40% 10 € 4.787,00

3º 20% 5 € 2.216,00 30% 7,5 € 3.590,25

4º 20% 5 € 2.216,00 30% 7,5 € 3.590,25

5º 10% 2,5 € 1.108,00 20% 5 € 2.393,50

IRS
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Alteração dos limites do 
rendimento coletável de cada 
escalão de IRS

A PL OE 2023 prevê a atualização dos escalões de IRS no valor 

de referência dos aumentos salariais para 2023, ou seja, 5,1%. 

É ainda reduzida em dois pontos percentuais, de 23% para 21%, 

a taxa marginal do segundo escalão de IRS (e, em consequência, 

diminui a taxa média nos restantes escalões), conforme se 

descreve:

Mínimo de existência

O mínimo de existência pretende proteger agregados de baixos 

rendimentos, ao impedir que, da aplicação das regras de liquidação 

do IRS, estes agregados fiquem na disposição de um rendimento 

líquido inferior a determinado valor, ou seja, o maior entre o valor 

anual do salário mínimo nacional e 1,5 vezes o valor anual do IAS.

Considerando que a aplicação desta regra é feita no final 

da liquidação do imposto, verifica-se que, para um conjunto 

significativo de agregados com o rendimento bruto ligeiramente 

superior ao limite do mínimo de existência, o rendimento líquido 

de IRS é igual a este limite.

A PL OE 2023 prevê, através de fórmulas complexas, a 

reformulação das regras do mínimo de existência por forma a 

conferir maior progressividade ao imposto dos contribuintes 

abrangidos por esta regra, passando de uma lógica de aplicação 

no final da liquidação para uma lógica de abatimento em fase 

anterior ao cálculo do valor do imposto a pagar.

2022 PL OE 2023

Rendimento coletável Taxa normal Rendimento coletável Taxa normal

Até € 7.116 14,5% Até € 7.479 14,5%

De mais de € 7.116 até € 10.736 23,0% De mais de € 7.479 até € 11.284 21,0%

De mais de € 10.736 até € 15.216 26,5% De mais de € 11.284 até € 15.992 26,5%

De mais de € 15.216 até € 19.696 28,5% De mais de € 15.992 até € 20.700 28,5%

De mais de € 19.696 até € 25.076 35,0% De mais de € 20.700 até € 26.355 35,0%

De mais de € 25.076 até € 36.757 37,0% De mais de € 26.355 até € 38.632 37,0%

De mais de € 36.757 até € 48.033 43,5% De mais de € 38.632 até € 50.483 43,5%

Mais de € 48.033 até € 75.009 45,0% Mais de € 50.483  até € 78.834 45,0%

Superior a € 75.009 48,0% Superior a € 78.834 48,0%

IRS
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Por outro lado, o mínimo de existência aumenta face ao ano de 

2022, em resultado do aumento do salário mínimo nacional, 

conforme exposto:

€ 9.870 € 10.640

Nos anos seguintes o mínimo de existência passa a ser atualizado 

em função da evolução do IAS.

Esta proposta de alteração terá efeitos já sobre os rendimentos 

de 2022 (através da declaração de IRS em 2023) e será alargada, 

de forma faseada, para os rendimentos de 2023 e de 2024.

Não residentes – trabalho 
suplementar

Com a PL OE 2023 propõe-se não ser aplicada qualquer 

retenção na fonte sobre os rendimentos de trabalho dependente 

e os rendimentos empresariais e profissionais auferidos por 

não residentes, relativos às primeiras 50 horas de trabalho ou 

serviços prestados, a título de trabalho suplementar.

Dependentes em sede de IRS

A PL OE 2023 prevê um aumento da dedução à coleta de IRS 

a partir do segundo filho. Assim, quando existir mais de um 

dependente, à dedução standard somam-se os montantes de 

€ 300 e € 150, respetivamente, para o segundo dependente 

e seguintes que não ultrapassem seis anos de idade até 31 de 

dezembro do ano a que respeita o imposto, independentemente 

da idade do primeiro dependente. Atualmente, a dedução para os 

dependentes com mais de 3 anos e menos de 6 anos é de € 150 

e € 75, respetivamente.

Reporte de retenção na 
fonte sobre rendimentos da 
categoria A ou de pensões

Com a PL OE 2023 as entidades devedoras de rendimentos 

de trabalho dependente ou de pensões (com exceção das de 

alimentos), devem apresentar a taxa efetiva mensal de retenção 

na fonte (rácio entre o valor retido na fonte e o valor do rendimento 

pago ou colocado à disposição) no documento do qual conste o 

valor dos rendimentos e a respetiva retenção na fonte.

Retenções na fonte para 
trabalho suplementar

A PL OE 2023 propõe a redução da taxa de retenção na fonte 

de IRS para metade, a aplicar aos rendimentos de trabalho 

suplementar, a partir da 101.a hora, inclusive, de trabalho 

suplementar. De salientar que esta alteração opera apenas nas 

taxas de retenção na fonte, não alterando a tributação em sede 

de taxas progressivas de IRS.

Novo modelo de retenções na 
fonte

A PL OE 2023 prevê que, durante 2023, ocorra a reformulação 

do sistema de retenções na fonte por forma a garantir que a um 

aumento do rendimento bruto corresponde sempre a um aumento 

no rendimento líquido, no próprio mês.

IRS
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Redução das retenções na 
fonte para titulares de crédito 
à habitação

A PL OE 2023 prevê a redução, para a taxa do escalão 

imediatamente anterior, relativamente à retenção na fonte 

aplicável aos rendimentos de trabalho dependente para os titulares 

com crédito à habitação, que tem como objeto a sua habitação 

própria e permanente e que aufiram até € 2.700 mensais.

Esta redução na taxa de retenção na fonte é facultativa (dado que 

não altera a tributação em sede de taxas progressivas de IRS). 

Para tal, o sujeito passivo deve comunicar à entidade devedora 

dos rendimentos, em momento anterior ao seu pagamento ou 

colocação à disposição, a opção de redução da retenção na fonte 

prevista, através de declaração acompanhada dos elementos 

indispensáveis à verificação das condições referidas.

IRS
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Condição especial de acesso ao 
subsídio social de desemprego 
subsequente

Na PL OE 2023 é reiterada a política de acesso ao subsídio social 

de desemprego subsequente, prevendo que pode beneficiar 

deste subsídio, mediante apresentação de comprovativos dentro 

do prazo estipulado, quem aufira rendimento mensal per capita 

não superior a 80% do valor do IAS, referencial este ao qual será 

acrescido 25%, para beneficiários isolados ou com agregado 

familiar que, à data do desemprego inicial, tenham 52 anos ou 

mais e que, cumulativamente, reúnam as condições de acesso 

ao regime de antecipação da pensão de velhice nas situações de 

desemprego involuntário de longa duração.

Medidas de transparência 
contributiva

A PL OE 2023 volta a reiterar as medidas de transparência 

contributiva já implementadas nos anteriores OE e que 

permanecerão em vigor em 2023, que incluem, entre outras, 

a partilha de dados relativos às prestações sociais pagas pela 

Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações, com a AT. 

Em contrapartida, a AT deve enviar à Segurança Social e à Caixa 

Geral de Aposentações os valores relativos aos rendimentos 

apresentados nas declarações de IRS, no prazo de 60 dias 

contados após o prazo de entrega da referida declaração.

Neste âmbito, a PL OE 2023 prevê que a AT e os serviços 

competentes da Segurança Social possam proceder à tomada 

de posições concertadas, com vista à cobrança de dívidas de 

empresas, sujeitos passivos de IRC, em dificuldades económicas. 

Alteração ao Código dos 
Regimes Contributivos do 
Sistema Previdencial de 
Segurança Social

No termos da PL OE 2023, é prevista a alteração no prazo da 

comunicação da admissão de trabalhadores, passando a ter de 

ser efetuada no prazo de 15 dias anteriores ao início da produção 

de efeitos do contrato de trabalho ao invés das vinte e quatro 

horas anteriormente previstas.

A PL OE 2023 adita ao Código dos Regimes Contributivos 

do Sistema Previdencial de Segurança Social o artigo 23.º-

B, trazendo uma novidade no prazo das obrigações no âmbito 

da relação jurídica contributiva e de regularização de dívida à 

segurança social. Assim, caso o prazo indicado acima termine 

no decurso do mês de agosto, tal obrigação poderá ser cumprida 

até ao último dia desse mês, independentemente de ser útil, sem 

quaisquer acréscimos ou penalidades.

Por outro lado, o prazo para entrega em agosto das declarações 

de remunerações é estendido até ao dia 25 desse mês, sem 

quaisquer acréscimos ou penalidades.

Finalmente, os prazos relativos aos procedimentos de fiscalização 

resultantes da aplicação dos regimes contributivos do sistema 

previdencial de segurança social são suspensos durante o mês 

de agosto.

Segurança Social 
e prestações sociais
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IRC

Imposto sobre 
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Reporte de prejuízos fiscais

A PL OE 2023 estabelece a eliminação do prazo de reporte de 

prejuízos fiscais, atualmente de 5 anos, para a generalidade dos 

sujeitos passivos, e de 12 anos para as micro, pequenas e médias 

empresas.

Adicionalmente, propõe-se que a dedução a efetuar em cada 

um dos períodos de tributação não poderá exceder o montante 

de 65% (atualmente de 70%, que foi incrementada para 80% 

relativamente a prejuízos fiscais de 2020 e 2021) do respetivo 

lucro tributável.

As alterações propostas são aplicáveis à dedução aos lucros 

tributáveis dos períodos de tributação que se iniciem em ou após 

1 de janeiro de 2023, bem como aos prejuízos fiscais apurados 

em períodos de tributação anteriores a 1 de janeiro de 2023, 

cujo período de dedução ainda se encontre em curso na data da 

entrada em vigor da lei do OE 2023. 

Caducidade de prejuízos fiscais

Atualmente, a possibilidade de reporte de prejuízos fiscais, quando 

se verificar alteração da titularidade de mais de 50% do capital 

social ou da maioria dos direitos de voto encontra-se condicionada 

a autorização do membro do Governo responsável pela área 

das finanças, em casos de reconhecido interesse económico e 

mediante requerimento a apresentar à AT.

A PL OE 2023 vem eliminar essa autorização, mantendo o 

direito à dedução dos prejuízos fiscais quando se conclua que 

a operação não teve como principal objetivo, ou como um dos 

principais objetivos, a evasão fiscal, o que pode considerar-se 

verificado, nomeadamente, nos casos em que a operação tenha 

sido realizada por razões económicas válidas. 

Determinação do rendimento 
global

Estabelece-se que a eliminação do prazo de reporte de prejuízos 

fiscais seja também aplicável para efeitos de determinação do 

rendimento global das pessoas coletivas e outras entidades 

residentes que não exerçam, a título principal, atividade comercial, 

industrial ou agrícola.

Lucros e prejuízos de 
estabelecimento estável 
situado fora do território 
português
 
A PL OE 2023 propõe que a opção pela não concorrência dos lucros 

e dos prejuízos imputáveis a estabelecimento estável situado fora 

do território português, para efeitos da determinação do lucro 

tributável dos sujeitos passivos com sede ou direção efetiva em 

território português, não seja aplicável aos lucros imputáveis ao 

estabelecimento estável, incluindo os derivados da alienação ou 

da afetação a outros fins dos ativos afetos a esse estabelecimento, 

até ao montante dos prejuízos imputáveis ao estabelecimento 

estável que concorreram para a determinação do lucro tributável 

do sujeito passivo nos 12 períodos de tributação anteriores).

Em caso de transformação do estabelecimento estável em 

sociedade, propõe-se que o regime de eliminação da dupla 

tributação económica de lucros e reservas distribuídos, o 

regime aplicável às mais-valias e menos-valias realizadas com 

a transmissão de instrumentos de capital próprio e o regime 

previsto relativamente ao resultado da partilha, não seja 

aplicável aos lucros e reservas distribuídos ao sujeito passivo por 

esta sociedade, nem às mais-valias decorrentes da transmissão 
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onerosa das partes de capital ou da liquidação dessa sociedade, 

até ao montante dos prejuízos imputáveis ao estabelecimento 

estável que concorreram para a determinação do lucro tributável 

do sujeito passivo nos 12 períodos de tributação anteriores).

No caso de aos lucros e prejuízos imputáveis a estabelecimento 

estável situado fora do território português deixar de ser 

aplicável a opção pela respetiva não concorrência para efeitos de 

determinação do lucro tributável dos sujeitos passivos residentes 

em Portugal, estabelece-se que:

Não concorrem para a determinação do lucro tributável do sujeito 

passivo os prejuízos imputáveis ao estabelecimento estável, 

incluindo os derivados da alienação ou da afetação a outros fins dos 

ativos afetos a esse estabelecimento, até ao montante dos lucros 

imputáveis ao estabelecimento estável que não concorreram 

para a determinação do lucro tributável do sujeito passivo nos 

12 períodos de tributação anteriores.

Em caso de transformação do estabelecimento estável em 

sociedade, não são aplicáveis os regimes acima referidos, aos 

lucros e reservas distribuídos, nem às mais-valias decorrentes 

da transmissão onerosa das partes de capital e da liquidação 

dessa sociedade, respetivamente, até ao montante dos lucros 

imputáveis ao estabelecimento estável que não concorreram 

para a determinação do lucro tributável do sujeito passivo nos 

12 períodos de tributação anteriores.

Em todas as situações acima elencadas, o número de períodos 

de tributação é de atualmente 5 para a generalidade dos sujeitos 

passivos, exceto para as micro, pequenas e médias empresas em 

que já se aplicam os 12 períodos de tributação.

Recuperação de “excessos” 
e reporte de “folgas” 
relativamente a gastos de 
financiamento

Propõe-se que a possibilidade de reporte dos “excessos” (gastos 

de financiamento líquidos não dedutíveis) e “folgas” (limite não 

utilizado) apurados relativamente ao limite de dedutibilidade dos 

gastos de financiamento líquidos, deixe apenas de ser aplicável, em 

caso de alteração da titularidade de mais de 50% do capital social 

ou da maioria dos direitos de voto do sujeito passivo, quando se 

conclua que a operação teve como principal objetivo ou como um 

dos principais objetivos a evasão fiscal, o que pode considerar-

se verificado, nomeadamente, nos casos em que a operação não 

tenha sido realizada por razões económicas válidas.

Elimina-se, assim, à semelhança do que sucede para efeitos do 

reporte de prejuízos fiscais, a necessidade de autorização do 

membro do Governo responsável pela área das finanças, em casos 

de reconhecido interesse económico e mediante requerimento a 

apresentar à AT.

Regime específico de dedução 
de prejuízos fiscais – Regime 
Especial de Tributação 
dos Grupos de Sociedades 
(“RETGS”)

A PL OE 2023 prevê a eliminação do reconhecimento do 

interesse económico mediante requerimento a apresentar à AT 

nos seguintes casos:

Quando a nova sociedade dominante opte pela continuidade da 

aplicação do regime especial de tributação dos grupos nos termos 

do n.º 10 do artigo 69.º do Código do IRC (“CIRC”), caso em 

que os prejuízos fiscais do grupo verificados durante os períodos 

de tributação anteriores em que o regime se aplicou podem ser 

dedutíveis ao lucro tributável do novo grupo;

No caso em que a sociedade dominante de um grupo de sociedades 

(nova sociedade dominante) adquire o domínio de uma sociedade 

dominante de um outro grupo de sociedades (anterior sociedade 

dominante) e a nova sociedade dominante opte pela continuidade 

da aplicação do regime especial de tributação dos grupos nos 

termos do n.º 10 do artigo 69.º do CIRC, caso em que as quotas-

partes dos prejuízos fiscais do grupo imputáveis às sociedades do 

grupo da nova sociedade dominante e que integrem o grupo da 

anterior sociedade dominante são dedutíveis ao lucro tributável 
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do grupo até ao limite do lucro tributável da sociedade a que 

respeitam.

Tal não será aplicável quando se conclua que a operação teve como 

principal objetivo ou como um dos principais objetivos a evasão 

fiscal, o que pode considerar-se verificado, nomeadamente, nos 

casos em que a operação não tenha sido realizada por razões 

económicas válidas.

Estabelece-se que esta regra é extensível no caso em que a 

sociedade dominante de um grupo de sociedades (nova sociedade 

dominante) adquire o domínio de uma sociedade dominante de 

um outro grupo de sociedades (anterior sociedade dominante) e 

a nova sociedade dominante opte pela inclusão das sociedades 

pertencentes ao grupo da anterior sociedade dominante.

Transformação de sociedades

Prevê-se que os prejuízos anteriores à transformação, passem a 

ser deduzidos aos lucros tributáveis da sociedade resultante da 

transformação, sem limite temporal de reporte, em linha com a 

alteração relativa ao prazo de reporte dos prejuízos fiscais.

Transmissibilidade dos prejuízos 
fiscais em caso de fusão

Propõe-se também que os prejuízos fiscais das sociedades 

fundidas passem a ser deduzidos aos lucros tributáveis da nova 

sociedade ou da sociedade incorporante, sem limite temporal de 

reporte, caso a operação de fusão seja executada nos termos do 

regime de neutralidade fiscal.

Realização de capital de 
sociedades por entrada de 
património de pessoa singular

A PL OE 2023 prevê que quando seja aplicável o regime 

estabelecido no n.º 1 do artigo 38.º do CIRS, os prejuízos fiscais 

relativos ao exercício pela pessoa singular de atividade empresarial 

ou profissional e ainda não deduzidos ao lucro tributável passem 

a ser deduzidos aos lucros tributáveis da nova sociedade, sem 

limite temporal de reporte.

Regime simplificado de 
determinação da matéria 
coletável 

Na determinação da matéria coletável relevante para efeitos 

da aplicação do regime simplificado, propõe-se a aplicação do 

coeficiente de 0,15 aos rendimentos relativos a criptoativos que 

não sejam considerados rendimentos de capitais, nem resultem 

do saldo positivo das mais e menos-valias e dos restantes 

incrementos patrimoniais.

Taxa de IRC aplicável a PMEs

Propõe-se que a taxa de IRC de 17% passe a ser aplicável aos 

primeiros € 50.000 (atualmente € 25.000) de matéria coletável, 

no caso de sujeitos passivos qualificados como pequena ou média 

empresa ou empresa de pequena-média capitalização (Small Mid 

Cap), nos termos previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, 

de 6 de novembro. 
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Regime transitório de 
aplicação da taxa reduzida 
de IRC em operações de 
reestruturação

A PL OE 2023 prevê que a referida taxa de IRC de 17% seja 

aplicável nos dois exercícios posteriores a operações de fusões, 

cisões, entradas de ativos e permutas de partes sociais, realizadas 

entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2026, em que 

a totalidade dos sujeitos passivos se qualifique como pequena, 

média empresa ou empresa de pequena-média capitalização 

(Small Mid Cap), nos termos previstos no anexo ao Decreto-Lei 

n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação atual, nas 

situações em que, por força da operação, a sociedade beneficiária 

deixe de reunir as condições para essa qualificação.

Tributação autónoma

A PL OE 2023 prevê uma redução das taxas de tributação 

autónoma para as viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-

in, cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede 

elétrica e que tenham uma autonomia mínima, no modo elétrico, 

de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gCO2/km de 5%, 10% 

e 17,5%, para, respetivamente 2,5%, 7,5% e 15%. Estas mesmas 

taxas passam igualmente a ser aplicáveis às viaturas ligeiras de 

passageiros movidas a GNV, quando atualmente são aplicáveis a 

estas viaturas, taxas de 7,5%, 15% e 27,5%.

No que se refere aos encargos relacionados com veículos movidos 

exclusivamente a energia elétrica, que até 2022 estavam excluídos 

de tributação autónoma, passam a estar sujeitos a tributação, 

à taxa autónoma de 10%, quando o custo de aquisição desses 

veículos exceda o definido em Portaria, atualmente fixado em € 

62.500. 

A PL OE 2023 vem alargar o escopo de aplicação do não 

agravamento das taxas de tributação autónoma em 10 pontos 

percentuais para todos os sujeitos passivos que apresentem 

prejuízo fiscal nos períodos de tributação de 2022 e 2023, e não 

apenas para micro, pequenas e médias empresas, desde que:

O sujeito passivo tenha obtido lucro tributável em um dos três 

períodos de tributação anteriores e as declarações Modelos 22 e 

IES relativas aos dois períodos de tributação anteriores tenham 

sido entregues nos termos legalmente previstos;

Estes correspondam ao período de tributação de início de atividade 

ou a um dos dois períodos seguintes.
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IVA
IVA

Imposto 
sobre o Valor 
Acrescentado
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Não existem alterações 
relevantes na PL OE 2023 
em sede de IVA, que não de 
cariz de atribuição orçamental 
(e.g. transferência de receitas 
/ montantes de IVA para 
desenvolvimento de certas 
áreas e sectores).

IVA
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IEC
IEC

Impostos 
Especiais 
de Consumo
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Imposto sobre o álcool, as 
bebidas alcoólicas e as bebidas 
adicionadas de açúcar ou 
outros edulcorantes (“IABA”)

A PL OE 2023 vem introduzir um agravamento generalizado 

das taxas de imposto aplicáveis sobre as cervejas, bebidas 

fermentadas, tranquilas e espumantes, produtos intermédios, 

bebidas espirituosas (quanto a estas últimas incluem-se as 

introduzidas no consumo na Região Autónoma da Madeira) e 

ainda sobre as bebidas não alcoólicas, conforme se ilustra infra.
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Superior a 0,5 % vol. e 

inferior ou igual a 1,2 % 

vol. de álcool adquirido, 

de € 8,42/hl 

para € 8,76/hl;

Superior a 1,2 % vol. 

de álcool adquirido 

e superior a 15° plato, 

de € 29,59/hl 

para € 30,77/hl. 

Superior a 1,2 % vol. de 

álcool adquirido e superior 

a 13° plato e inferior 

ou igual a 15° plato, 

de € 25, 31/hl 

para € 26,32/hl;

Superior a 1,2 % vol. 

de álcool adquirido e 

superior a 11° plato 

e inferior ou igual 

a 13° plato, 

de € 21,10/hl 

para € 21,94/hl;

Superior a 1,2 % vol. 

de álcool adquirido e 

superior a 7° plato e 

inferior ou igual a 11° 

plato, de € 16,87/hl 

para € 17,54/hl;
Superior a 1,2 % vol. 

de álcool adquirido e 

inferior ou igual a 7° 

plato, de € 10,54/hl 

para € 10,96/hl;

Relativamente às cervejas prevê-se o seguinte 

aumento das taxas de imposto:

Cervejas
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Bebidas fermentadas, 
tranquilas 
e espumantes

Relativamente a outras bebidas fermentadas, tranquilas 

e espumantes, prevê-se o seguinte aumento das taxas de 

imposto:

De € 10,54/hl para € 10,96/hl.

Relativamente aos produtos intermédios prevê-se o seguinte 

aumento das taxas de imposto:

De € 76,86/hl para € 79,93/hl.

Relativamente às bebidas espirituosas prevê-se o seguinte 

aumento das taxas de imposto:

De € 1.400,80/hl para € 1.456,83/hl.

No que se refere à taxa do imposto aplicável às bebidas 

espirituosas declaradas para consumo na Região Autónoma 

da Madeira, a taxa aplicável é igualmente incrementada de € 

1.253,70/hl para € 1.303,85 /hl.
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A PL OE 2023 procede à alteração no sentido do incremento da 

unidade tributável das bebidas não alcoólicas, a qual é constituída 

pelo número de hectolitros de produto acabado, sendo que a 

taxa de imposto varia entre € 1,05/hl (teor de açúcar inferior a 

25g/l), € 6,32/hl (teor de açúcar seja inferior a 50g/l e igual ou 

superior a 25g/l), € 8,42/hl (teor de açúcar inferior a 80g/l e 

igual ou superior a 50g/l) e de € 21,07/hl (teor de açúcar igual 

ou superior a 80g/l).

No que respeita aos concentrados, ocorre um aumento 

generalizado em todas as formas do produto:

Na forma líquida: os valores aumentam de € 6,08/hl para € 

6,32/hl, de € 36,47/hl para € 37,93/hl, de € 48,62/hl para € 

50,56/hl e de € 121,56/hl para € 126,42/hl, consoante o teor 

de açúcar seja, respetivamente, inferior a 25 g/l, inferior a 50 g/l 

e igual ou superior 25 g/l, inferior a 80 g/l e igual ou superior a 

50 g/l, ou igual ou superior a 80 g/l;

Sob a forma de pó, grânulos ou outras formas sólidas:  

de € 10,13/hl para 10,54/hl, de € 60,78/hl para € 63,21/hl, 

de € 81,04/hl para € 84,28/hl e de € 202,61para € 210,71/hl 

por 100 quilogramas de peso líquido, consoante o teor de açúcar 

seja, respetivamente, inferior a 25 g/l, inferior a 50 g/l e igual 

ou superior 25 g/l, inferior a 80 g/l e igual ou superior 50 g/l, ou 

igual ou superior a 80 g/l.

Concentrados
pó, grânulos 
ou outras 
formas sólidas
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Imposto sobre o Tabaco (“IST”)

A PL OE 2023 prevê uma alteração do elemento específico dos 

cigarros, o qual aumenta de € 102,01 para € 112,50, e diminuindo 

o elemento ad valorem de 14% para 12%.

Estabelece-se ainda uma diminuição do limite mínimo de imposto 

que passa de 102% para 101%.

Também aumenta ligeiramente o elemento específico da 

tributação sobre o líquido contendo nicotina, em recipientes 

utilizados para carga e recarga de cigarros eletrónicos (de € 

0,323/ml para € 0,336/ml).

A taxa de imposto aplicável ao tabaco de corte fino destinado 

a cigarros de enrolar e aos restantes tabacos de fumar, rapé 

e tabaco de mascar é ligeiramente incrementada ao nível do 

elemento específico (de € 0,082/g para € 0,087/g), sendo que 

o valor do imposto não poderá ser inferior a € 0,188/g (o valor 

anterior situava-se nos € 0,177/g).

Relativamente ao tabaco aquecido, a PL OE 2023 também 

introduz um agravamento ao nível do elemento específico de € 

0,0845/g para € 0,0896/g. Eleva-se ainda o montante mínimo 

de imposto relativo ao tabaco aquecido de € 0,182 /g para € 

0,193/g. Quanto aos charutos e cigarrilhas, prevê-se uma subida 

do imposto mínimo, de € 416,22 para € 432,87por milheiro de 

charutos e de € 62,43 para € 64,93 por milheiro de cigarrilhas.

A PL OE 2023 prevê igualmente o aumento de 50% para 75% do 
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Com a PL OE 2023 será alterado o elemento específico aplicável 

aos cigarros fabricados na Região Autónoma dos Açores e na 

Região Autónoma da Madeira, por pequenos produtores cuja 

produção anual não exceda, individualmente, 500 t e que sejam 

consumidos na Região Autónoma dos Açores, de € 34 para € 

35,36 (permanecendo inalterado o elemento ad valorem em 

42%). 

Contudo, o limite mínimo de imposto passará de 79% para 80% do 

montante mínimo de imposto aplicado sobre os cigarros.

No que respeita aos cigarros fabricados nas Regiões Autónomas 

da Madeira e dos Açores por pequenos produtores cuja produção 

anual não exceda, individualmente, 500 t e que sejam consumidos 

na Região Autónoma da Madeira, o elemento específico aumenta 

de € 61,55 para € 64,01 (permanecendo inalterado o elemento 

ad valorem em 9%), sendo estipulado que o limite mínimo de 

imposto é reduzido de 88% para 87% do montante mínimo de 

imposto aplicado sobre os cigarros.

Todavia, as taxas de imposto a adicionar a todos os cigarros 

consumidos na Região Autónoma da Madeira também são 

elevadas ao nível de elemento específico, de € 21,61 para € 

22,47 (permanecendo inalterado o elemento ad valorem em 9%).

Imposto sobre os Produtos 
Petrolíferos e Energéticos 
(“ISP”)

A PL OE 2023 prevê a introdução de alterações ao nível das 

condições para exercício do reembolso parcial para gasóleo 

profissional (alargando o regime ao gás profissional). Prevê-se que 

seja reembolsável o ISP suportado pelas empresas de transporte 

de mercadorias e de transporte coletivo de passageiros, com sede 

ou estabelecimento estável num Estado-Membro, relativamente 

ao gasóleo classificado pelos códigos NC 2710 19 43 a 2710 19 

48 e 2710 20 11 a 2710 20 19 (atualmente gasóleo abrangido 

pelos códigos 2710 19 41 a 2710 19 49), agora incluindo, o gás 

classificado pelos códigos NC 2711 11 00 e 2711 21 00, quando 

abastecido em veículos devidamente licenciados e destinados 

exclusivamente àquelas atividades.

Com a PL OE 2023 prevê-se que a regulamentação do regime 

em apreço, ocorra por portaria dos membros do Governo das 

áreas das finanças e da energia (antes da economia), sendo que 

os valores unitários de ISP a reembolsar devem ainda respeitar o 

limiar mínimo de tributação, eventuais isenções ou reduções nos 

termos dos artigos 7.º e 15.º da Diretiva n.º 2003/96/CE, do 

Conselho, de 27 de outubro de 2003.

As condições para o reembolso variam consoante estejamos 

perante (i) empresas de transporte de mercadorias ou (ii) de 

transporte coletivo de passageiros, em ambos os casos, quanto 

às viaturas com um peso total em carga permitido não inferior 

a 7,5 toneladas matriculadas num Estado-Membro e viaturas 

tributadas em sede de imposto único de circulação ou tributação 

equivalente noutro Estado-Membro, nos escalões definidos por 

portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças e da energia. Acrescendo para as de transporte coletivo 

de passageiros que os veículos devem ter lotação não inferior a 

22 lugares.

Os valores máximos de abastecimento anual, por veículo, elegível 

para reembolso, mantém-se entre 25.000 e 40.000 litros (para 

o gasóleo), introduzindo a PL OE 2023 um limite de entre 1.500 

e 2.000 gigajoules para o gás. Relativamente ao processamento 

do reembolso, a PL OE 2023 estabelece como novo critério para 

reembolso a necessidade de se atender aos abastecimentos 

mensais comunicados pelos emitentes de cartões frota ou outro 

mecanismo de controlo certificado à AT, especificando-se ainda 

em termos de dados que o Número de Identificação Fiscal (“NIF”) a 

considerar é do adquirente do combustível, quer seja proprietário, 

locatário financeiro ou locatário em regime de  aluguer sem 

condutor da viatura abastecida e devidamente licenciada  para 
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o (i) transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem 

ou para o (ii) transporte coletivo de passageiros, incidindo quer 

sobre o volume de litros ou gigajoules abastecidos.

Mantém-se ainda em vigor, durante o ano de 2023, a majoração 

aplicável aos subsídios relativos à utilização de gasóleo colorido e 

marcado pelos pequenos agricultores, detentores do estatuto de 

agricultura familiar, pequenos aquicultores e para a pequena pesca 

artesanal e costeira, com um consumo anual até 2.000 litros, de 

€ 0,06 por litro sobre a taxa reduzida aplicável aos equipamentos 

utilizados nas atividades agrícola, florestal, aquícola e na pesca 

com arte-xávega.

Ainda neste âmbito, continua a ser concedido, em 2023, um subsídio 

à pequena pesca artesanal e costeira, à pequena aquicultura e, 

agora também, à extração de sal marinho que corresponde a um 

desconto no preço final da gasolina consumida equivalente ao 

que resulta da redução de taxa aplicável ao gasóleo consumido 

na pesca. Este subsídio é aplicado, nas mesmas condições, ao gás 

de petróleo liquefeito (“GPL”), correspondendo a um desconto 

no preço final do GPL consumido equivalente ao que resulta da 

redução da taxa aplicável ao gasóleo consumido na pesca.

A PL OE 2023 introduz uma norma de eliminação gradual das 

isenções prejudiciais relativamente aos produtos petrolíferos e 

energéticos classificados e abrangidos pelos códigos NC 2710, 

19 62 a 2710 19 67 e NC 2710 20 32 e NC 2710 20 38,  que 

sejam utilizados na produção de eletricidade, de eletricidade 

e calor (cogeração), ou de gás de cidade no continente, sendo  

tributados com uma taxa correspondente a 100% da taxa de ISP e 

com uma taxa correspondente a 100% da taxa de adicionamento 

sobre as emissões de CO2.

Prevê-se que durante o ano de 2023, os produtos classificados 

e abrangidos pelos códigos NC 2710 19 43 a 2710 19 48, NC 

2710 20 11 a 2710 20 19, NC 2710 19 62 a 2710 19 67, NC 

2710 20 32 e 2710 20 38, consumidos nas Regiões Autónomas 

dos Açores e da Madeira,  utilizados na produção de eletricidade, 

de eletricidade e calor (cogeração) ou de gás de cidade, por 

entidades que desenvolvam essas atividades como sua atividade 

principal, sejam tributados com uma taxa correspondente a 50% 

da taxa de ISP e com uma taxa correspondente a 50% da taxa de 

adicionamento sobre as emissões de CO2, quando utilizados e 

consumidos no continente. No entanto, estas percentagens são 

alteradas para 75% em 2024 e 100% em 2025.

Relativamente aos produtos classificados pelo código NC 2711, 

utilizados na produção de eletricidade, de eletricidade e calor 

(cogeração) ou de gás de cidade, por entidades que desenvolvam 

essas atividades como sua atividade principal, com exceção 

dos usados nas regiões autónomas, devem ser tributados com 

uma taxa correspondente a 40% da taxa de ISP e com uma 

taxa correspondente a 40% da taxa de adicionamento sobre as 

emissões de CO2. A percentagem deverá ser elevada para 50% a 

partir de 2024.

A PL OE 2023 vem estabelecer ainda que, durante o ano de 

2023, os produtos energéticos classificados pelos códigos NC 

2701, 2702, 2704, 2713 e 2711 12 11, e o fuelóleo com teor 

de enxofre igual ou inferior a 0,5%, classificado pelos códigos NC 

2710 19 62 e NC 2710 19 66, utilizados em instalações sujeitas 

a um acordo de racionalização dos consumos de energia (ARCE), 

serão tributados com uma taxa correspondente a 30% da taxa de 

adicionamento sobre as emissões de CO2.

As percentagens aplicáveis nesta sede devem ter aumentos 

sucessivos até 2025 (65% em 2024 e 100% em 2025).

A PL OE 2023 determina que todos os produtos energéticos 

abrangidos pela norma de eliminação utilizados em instalações 

abrangidas pelo Comércio Europeu de Licenças de Emissão 

(“CELE”), incluindo as abrangidas pela Exclusão Opcional prevista 

no CELE, não estão sujeitos à taxa de adicionamento sobre as 

emissões de CO2. Ainda relativamente ao mesmo conjunto de 

produtos energéticos abrangidos pela norma transitória, a PL OE 

2023 estabelece que as percentagens das taxas de tributação 

que se encontram previstas não se aplicam aos biocombustíveis, 

IEC
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biometano, hidrogénio verde e outros gases renováveis.  

Cumpre ainda referir que relativamente aos produtos classificados 

pelo código NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00 utilizados na 

produção de eletricidade, de eletricidade e calor (cogeração), ou 

de gás de cidade, por entidades que desenvolvam essas atividades 

como sua atividade principal, com exceção dos usados nas regiões 

autónomas, durante o ano de 2023, a PL OE 2023 estabelece 

que não tem aplicação a sujeição à tributação a uma taxa 

correspondente a 40% da taxa de ISP e a uma taxa correspondente 

a 40% da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2 (sem 

prejuízo da trajetória gradual para os anos subsequentes (50%  a 

partir de 2024).

Imposto sobre Veículos (“ISV”) 

Com a PL OE 2023 verifica-se um aumento generalizado das 

taxas de ISV aplicáveis aos automóveis (componente cilindrada e 

ambiental dos veículos sujeitos às Tabelas A e B), bem como aos 

motociclos, triciclos e quadriciclos. 

A PL OE 2023 vem ainda alargar a possibilidade de reconhecimento 

do pedido de isenção de ISV não apenas aos veículos adquiridos em 

sistema de locação financeira, mas ainda aos veículos adquiridos 

em sistema locação operacional (desde que dos documentos do 

veículo conste a identificação do locatário).

Imposto único de Circulação 
(“IUC”)

Com a PL OE 2023 verifica-se um aumento generalizado das 

taxas de IUC aplicáveis a todos os veículos (categorias A, B, C, 

D, E, F e G).

IEC
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Imposto 
Municipal 
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A PL OE 2023 não introduz 
quaisquer alterações em 
sede de IMI.

IMI
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IMT Imposto 
Municipal 
sobre as 
Transmissões 
Onerosas  
de Imóveis
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Criptoativos

A PL OE 2023 clarifica que o valor dos criptoativos dados em 

troca (determinado nos termos do Código do Imposto do Selo, 

conforme se refere infra na secção relativa ao Imposto do Selo), 

deve ser considerado para efeitos do apuramento do valor do ato 

ou contrato sujeito a IMT.

Taxas

A PL OE 2023 vem rever os escalões sobre os quais incide o IMT, 

no âmbito da aquisição de prédio urbano ou de fração autónoma 

de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria 

e permanente, para os seguintes montantes:

Adicionalmente, a PL OE 2023 revê os escalões sobre os quais 

incide o IMT, no âmbito da aquisição de prédio urbano ou de 

fração autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a 

habitação, não abrangidas pelos casos acima mencionados, para 

os seguintes montantes:

Valor sobre que incide o IMT
Taxas percentuais 

Marginal Média (*)

Até € 97.064 0 0

De € 97.064 e até € 132.774 2 0,537 9

De € 132.774 e até € 181.034 5 1,727 4

De € 181.034 e até € 301.688 7 3,836 1

De € 301.688 e até € 603.289 8 -

De € 603.289 e até € 1.050.400 6 (taxa única)

Superior a € 1.050.400 7,5 (taxa única)

(*) No limite superior do escalão   

Valor sobre que incide o IMT
Taxas percentuais 

Marginal Média (*)

Até € 97.064 1 1

De € 97.064 e até € 132.774 2 1,268 9

De € 132.774 e até € 181.034 5 2,263 6

De € 181.034 e até € 301.688 7 4,157 8

De € 301.689 e até € 578.598 8 -

De € 578.598 e até € 1.050.400 6 (taxa única)

Superior a € 1.050.400 7,5 (taxa única)

(*) No limite superior do escalão   

IMT
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IS sobre Criptoativos

Transmissões gratuitas

A PL OE 2023 prevê a tributação em sede de IS, à taxa de 10%, 

das transmissões gratuitas de criptoativos, entendendo-se como 

criptoativo toda a representação digital de valor ou direitos que 

possa ser transferida ou armazenada eletronicamente recorrendo 

à tecnologia de registo distribuído ou outra semelhante.

Para efeitos da determinação do valor tributável dos criptoativos, 

prevê-se que o mesmo seja determinado de acordo com as 

seguintes regras e pela ordem indicada:

Por aplicação das regras específicas previstas no Código do IS;

Pelo valor de cotação oficial, quando exista;

Pelo valor declarado pelo cabeça de casal ou pelo beneficiário, 

devendo, tanto quanto possível, aproximar-se do valor de mercado, 

sem prejuízo de a AT, quando existir, de forma fundamentada, 

uma divergência entre o valor declarado e o valor de mercado, 

poder proceder à determinação do valor tributável com base no 

valor de mercado.

A respeito das regras de territorialidade, determina a PL OE 

2023 que se consideram situados em território nacional os 

criptoativos depositados em instituições com sede, direção 

efetiva ou estabelecimento estável em território nacional, ou, 

não se tratando de criptoativos depositados:

Nas sucessões por morte, quando o autor da transmissão tenha 

domicílio em território nacional;

Nas restantes transmissões gratuitas, quando o beneficiário 

tenha domicílio em território nacional.

À semelhança do que se verifica, por exemplo, com os valores 

mobiliários, não pode ser autorizado o levantamento de 

criptoativos que tenham sido objeto de uma transmissão gratuita, 

sem que se mostre pago o IS respetivo.

Comissões cobradas pela prestação de serviços de criptoativos

A PL OE 2023 prevê a tributação em sede de IS, à taxa de 4%, das 

comissões e contraprestações cobradas por ou com intermediação 

de prestadores de serviços de criptoativos.

Compete aos prestadores de serviços de criptoativos domiciliados 

em território nacional a liquidação do imposto e a sua entrega ao 

Estado, sendo que se as comissões em apreço forem cobradas 

por prestadores de serviços não domiciliados em Portugal, esta 

responsabilidade recairá sobre:

Prestadores de serviços de criptoativos domiciliados em território 

nacional que tenham intermediado as operações;

Representantes fiscais que são obrigatoriamente nomeados em 

Portugal, caso as operações em apreço não tenham tido qualquer 

intermediação em Portugal.

No que respeita ao encargo do imposto, prevê a PL OE 2023 que 

o mesmo recaia sobre o cliente dos prestadores de serviços de 

criptoativos.

Prevê, também, a PL OE 2023, relativamente às regras de 

territorialidade, que o IS será devido sempre que o prestador 

de serviços de criptoativos, ou o cliente desses serviços, sejam 

domiciliados em território nacional, considerando-se domicílio a 

residência, sede, direção efetiva, filial, sucursal ou estabelecimento 

estável. 

Determina ainda a PL OE 2023 que a pessoa a quem os serviços 

em apreço são prestados será sempre solidariamente responsável 

com os prestadores de serviços de criptoativos pelo pagamento 

do imposto.

IS sobre crédito ao consumo

Ao contrário de Leis do Orçamento do Estado anteriores, a PL 

OE 2023 não prevê a continuação do agravamento em 50% das 

taxas de imposto aplicáveis à utilização de crédito concedido no 

âmbito de contratos de crédito a consumidores abrangidos pelo 

Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de junho.
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Estatuto dos Benefícios Fiscais 
(“EBF”)

Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do Interior  

e Regiões Autónomas

A PL OE 2023 vem alargar a aplicação da taxa de IRC reduzida de 

12,5% aos primeiros € 50.000 de matéria coletável de empresas 

atividade económica de natureza agrícola, comercial, industrial 

ou de prestação de serviços em territórios do interior, qualificadas 

como micro, pequenas ou médias empresas ou empresas de 

pequena-média capitalização (Small Mid Cap). Recorde-se que 

até 2022 este benefício fiscal apenas abrangia as PMEs e os 

primeiros € 25.000 de matéria coletável. 

Não obstante, é revogada a possibilidade de ser possível ao mesmo 

universo de pessoas coletivas a majoração de 20% à dedução 

máxima prevista no Código Fiscal do Investimento relativamente 

à dedução por lucros retidos e reinvestidos, quando estejam 

em causa investimentos elegíveis realizados em territórios do 

interior, na medida em que este último benefício fiscal foi também 

revogado.

O benefício fiscal passará também a considerar os encargos 

correspondentes à criação líquida de postos de trabalho em 120% 

do respetivo montante como custos do exercício para efeitos de 

apuramento da matéria coletável. 

Apenas serão considerados para este efeito os trabalhadores 

a tempo indeterminado que aufiram rendimentos de trabalho 

dependente e que residam, para efeitos fiscais, em territórios do 

interior, sendo excluídos: 

Os trabalhadores cedidos por empresas de trabalho temporário, 

no que respeita às respetivas entidades utilizadoras; 

Os trabalhadores em regime de cedência ocasional, no que 

respeita à entidade cessionária; 

Os trabalhadores em regime de pluralidade de empregadores, 

quando o empregador que representa os demais no âmbito da 

relação de trabalho não se preencha as condições exigidas.

Incentivo fiscal à valorização salarial

A PL OE 2023 vem estabelecer um incentivo fiscal à valorização 

salarial, nos termos do qual os encargos (remuneração fixa 

e contribuições para a segurança social a cargo da entidade 

empregadora) correspondentes ao aumento determinado por 

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho dinâmica, 

relativos a trabalhadores com contrato de trabalho por tempo 

indeterminado, são considerados, na determinação do lucro 

tributável dos sujeitos passivos de IRC e dos sujeitos passivos 

de IRS com contabilidade organizada, em 150% do respetivo 

montante, contabilizado como custo do exercício. 

O montante máximo de encargos majoráveis, por trabalhador, é 

de quatro vezes a retribuição mínima mensal garantida.

Para efeitos do referido incentivo, apenas são considerados 

os encargos relativos a trabalhadores cuja remuneração tenha 

aumentado em pelo menos 5,1% entre o último dia do período 

de tributação do exercício em causa e o último dia do período de 

tributação do exercício anterior e acima da remuneração mínima 

mensal garantida aplicável no último dia do período de tributação 

do exercício em causa.

De notar que, estão excluídos do presente regime os sujeitos 

passivos relativamente aos quais se verifique um aumento 

do leque salarial dos trabalhadores face ao exercício anterior. 

Adicionalmente, não são considerados para o presente incentivo 

os encargos relativos a trabalhadores que integrem o agregado 

familiar da entidade patronal, os membros de órgãos sociais do 

sujeito passivo de IRC e os trabalhadores que detenham direta 

ou indiretamente uma participação igual ou superior a 50% do 

capital social ou dos direitos de voto do sujeito passivo de IRC.

Nos termos do incentivo em apreço, deverá ser considerado como 

“leque salarial“, a diferença entre os montantes anuais da maior 

e menor remuneração fixa dos trabalhadores, apurada no último 

dia do período de tributação do exercício em causa.

O benefício em apreço não se encontra previsto nas exclusões, 

enquanto benefício fiscal, para efeitos do disposto no artigo 92.º 

do CIRC.

Este benefício cessa a sua vigência em 31 de dezembro de 2026.
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Regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas 

A PL OE 2023 prevê a criação de um regime fiscal de incentivo à 

capitalização das empresas, aplicável aos aumentos líquidos dos 

capitais próprios que ocorram nos períodos de tributação que se 

iniciem em, ou após, 1 de janeiro de 2023.

Nos termos do referido regime fiscal, na determinação do lucro 

tributável das sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, 

cooperativas, empresas públicas, e demais pessoas coletivas de 

direito público ou privado com sede ou direção efetiva em território 

português pode ser deduzida uma importância correspondente à 

aplicação da taxa de 4,5% ao montante dos aumentos líquidos 

dos capitais próprios elegíveis, sendo esta taxa de 5% caso o 

sujeito passivo se qualifique como micro, pequena, média ou de 

pequena-média capitalização (Small Mid Cap).

O incentivo apenas poderá ser aplicado a sujeitos passivos que, no 

exercício em causa, exerçam, a título principal, uma atividade de 

natureza comercial, industrial ou agrícola e que, cumulativamente, 

não sejam qualificados como instituições de crédito, sociedades 

financeiras ou outras entidades a elas legalmente equiparadas, 

disponham de contabilidade regularmente organizada, de acordo 

com a normalização contabilística e outras disposições legais em 

vigor para o respetivo setor de atividade, o seu lucro tributável 

não seja determinado por métodos indiretos e tenham a situação 

fiscal e contributiva regularizada.

Apenas são de considerar neste âmbito, os aumentos de capitais 

próprios que resultem de (i) entradas realizadas em dinheiro 

no âmbito da constituição de sociedades ou do aumento 

do capital social da sociedade beneficiária, (ii) entradas em 

espécie realizadas no âmbito de aumento do capital social que 

correspondam à conversão de créditos em capital, (iii) os prémios 

de emissão de participações sociais e (iv) lucros de tributação 

que sejam aplicados em resultados transitados ou, diretamente, 

em reservas ou no aumento do capital social.

Para efeitos do regime fiscal em apreço considera-se como 

«aumentos líquidos dos capitais próprios elegíveis», os aumentos 

dos capitais próprios elegíveis após a dedução das saídas, em 

dinheiro ou em espécie, em favor dos titulares do capital, a 

título de remuneração ou redução do mesmo ou de partilha do 

património, verificados no período de tributação e nos nove 

períodos de tributação anteriores.

A dedução do montante do incentivo em apreço é efetuada no 

apuramento do lucro tributável relativo ao período de tributação 

em que se verifiquem os aumentos líquidos dos capitais próprios 

elegíveis e aos nove períodos de tributação seguintes, sendo 

excluídos os exercícios em que a sociedade beneficiária reduza o 

seu capital social com restituição aos sócios.

Adicionalmente, a dedução em apreço, não pode exceder, em cada 

período de tributação, € 2.000.000 ou 30% do resultado antes de 

depreciações, amortizações, gastos de financiamento líquidos e 

impostos, consoante o maior, determinado nos termos do artigo 

67.º do CIRC. Caso este último limite seja excedido, o respetivo 

excesso poder ser deduzido na determinação do lucro tributável 

de um ou mais dos cinco períodos de tributação posteriores, após 

a dedução relativa a esse mesmo período, cumpridos que sejam 

os mesmos limites por período de tributação.

De notar que o regime fiscal em apreço não se aplica quando, 

no mesmo período de tributação ou num dos cinco períodos 

de tributação anteriores, o mesmo seja ou haja sido aplicado 

a sociedades que detenham direta ou indiretamente uma 

participação no capital social da empresa beneficiária, ou sejam 

participadas, direta ou indiretamente, pela mesma sociedade, na 

parte referente ao montante subjacente aos aumentos de capitais 

próprios elegíveis realizadas na esfera daquelas sociedades que 

haja beneficiado do presente regime.

Importa referir que, ao contrário do que sucedia com o benefício 

da remuneração convencional do capital social e com a dedução 

por lucros retidos e reinvestidos, o regime fiscal em apreço não 

se encontra expressamente excluído do disposto no artigo 92.º 

do CIRC. 

Remuneração convencional do capital social

Com a introdução do novo regime fiscal de incentivo à 

capitalização das empresas, acima referido, propõe a  

PL OE 2023 revogar o benefício fiscal da remuneração 

Benefícios Fiscais 
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convencional do capital social, prevendo que o mesmo se continua 

a aplicar às entradas realizadas até à data da entrada em vigor 

do novo regime, relativamente às importâncias aplicadas e em 

conformidade com a redação em vigor até essa mesma data.

Código Fiscal ao Investimento 
(“CFI”)

Dedução por lucros retidos e reinvestidos

A PL OE 2023 vem prever a eliminação do incentivo fiscal relativo 

à dedução por lucros retidos e reinvestidos.  

Outros incentivos em sede de 
IRS e IRC

Benefício fiscal extraordinário de apoio a encargos 

suportados com eletricidade e gás

A PL OE 2023 prevê que para efeitos de determinação do lucro 

tributável dos sujeitos passivos de IRC residentes que exerçam, a 

título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial 

ou agrícola, dos sujeitos passivo de IRC não residentes com 

estabelecimento estável e dos sujeitos passivos de IRS com 

contabilidade organizada (categoria B), possam ser majorados 

em 20% os gastos e perdas incorridos ou suportados referentes a 

consumos de eletricidade e gás natural na parte em que excedam 

os do período de tributação anterior, deduzidos de eventuais 

apoios recebidos nos termos do sistema de incentivos à liquidez 

das empresas, Programa Apoiar Industrias Intensivas em Gás. 

A majoração a que se refere o número anterior é aplicável ao 

período de tributação que se inicie em ou após 1 de janeiro de 

2022.

Este benefício fica, no entanto, vedado aos sujeitos passivos que 

desenvolvam atividades económicas que gerem, pelo menos, 50% 

do volume de negócios no domínio da: 

Produção, transporte, distribuição e comércio de eletricidade ou 

gás; ou 

Fabricação de produtos petrolíferos, refinados ou a partir de 

resíduos, e de aglomerados de combustíveis.

Adicionalmente, o benefício fiscal em apreço não poderá ser 

cumulado com outros apoios ou incentivos, de qualquer natureza, 

relativamente aos mesmos gastos e perdas elegíveis.

Benefício fiscal extraordinário de apoio a encargos suportados 

na produção agrícola

A PL OE 2023 define que para os períodos de tributação com 

início em 2022 e 2023, na determinação do lucro tributável pelos 

sujeitos passivos de IRC residentes que exerçam, a título principal, 

uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, dos 

sujeitos passivos de IRC não residentes com estabelecimento 

estável e dos sujeitos passivos de IRS com contabilidade organizada 

(categoria B), possa considerar uma majoração de 40% dos gastos 

e perdas incorridos ou suportados pelo sujeito passivo referentes 

à aquisição dos seguintes bens, quando utilizados no âmbito das 

atividades de produção agrícola:

Adubos, fertilizantes e corretivos orgânicos e minerais; 

Farinhas, cereais e sementes, incluindo misturas, resíduos e 

desperdícios das indústrias alimentares, e quaisquer outros 

produtos próprios para alimentação de gado, aves e outros animais, 

referenciados no Codex Alimentarius, independentemente da 

raça e funcionalidade em vida, destinados à alimentação humana; 

Água para rega. 

No entanto, este benefício fiscal estará sujeito às regras de auxílios 

de minimis.
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Jornada Mundial da Juventude

A PL OE 2023 estabelece que os donativos concedidos à 

Fundação JMJ - Lisboa 2023, entidade incumbida de assegurar 

a preparação, organização e coordenação da “Jornada Mundial 

da Juventude”, a realizar em 2023, em Lisboa, são considerados 

gastos do período para efeitos de IRC e da categoria B do IRS, em 

valor correspondente a 140% do respetivo total. 

Mantem-se ainda a dedutibilidade à coleta do IRS, do ano a que 

dizem respeito, de 30% dos donativos concedidos à Fundação, 

por pessoas singulares residentes em território nacional, desde 

que não tenham sido contabilizados como gastos do período.  

Os referidos donativos não dependem de reconhecimento prévio, 

ficando a entidade beneficiária sujeita às obrigações acessórias 

estabelecidas no âmbito dos benefícios fiscais relativos ao 

mecenato. 

O regime previsto vigorará até à conclusão da Jornada Mundial 

da Juventude a realizar em 2023.

Contratos de empréstimo em 
“renminbi” 

A PL OE 2023 determina que ficam isentos de IRS ou IRC os juros 

decorrentes de contratos de empréstimo celebrados pelo IGCP, 

E. P. E., em nome e em representação da República Portuguesa, 

sob a forma de obrigações denominadas em renminbi colocadas 

no mercado doméstico de dívida da República Popular da 

China, desde que subscritos ou detidos por não residentes 

sem estabelecimento estável em território português ao qual o 

empréstimo seja imputado, com exceção de residentes em país, 

território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais 

favorável constante de lista aprovada por portaria do membro 

do Governo responsável pela área das finanças. Estabelece-se, 

também, os meios comprovativos que deverão ser detidos pelo 

IGCP, E.P.E. para efeitos desta isenção.
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Contribuição sobre o setor 
bancário e Adicional de 
solidariedade sobre o setor 
bancário

A PL OE 2023 prevê a prorrogação do regime da contribuição 

sobre o setor bancário e do regime do adicional de solidariedade 

sobre o setor bancário, mantendo-se em vigor durante o ano de 

2023 nos mesmos moldes que no ano transato (2022).

 Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2023

43

Setor Financeiro



Contribuição
e Taxas

 Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2023

44

Contribuições 
e Taxas



A PL OE 2023 vem determinar, uma vez mais, a manutenção 

em 2023 da vigência das principais contribuições especiais, 

nomeadamente (i) da contribuição sobre o setor bancário, (ii) 

do adicional de solidariedade sobre o setor bancário, (iii) da 

contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica, (iv) da 

contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de 

dispositivos médicos do SNS e (v) da contribuição extraordinária 

sobre o setor energético (clarificando que as referências feitas aos 

anos de 2015 e 2017 se consideram feitas ao ano de 2023), em 

moldes idênticos aos do ano anterior, bem como (vi) do adicional 

em sede de IUC. 

À semelhança do ano transato, esta PL OE 2023 vem ainda manter 

(i) os valores mensais da contribuição sobre o audiovisual, bem 

como (ii) a previsão da regulamentação, por decreto-lei, num 

prazo de 90 dias, da contribuição especial para a conservação 

dos recursos florestais.
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© 2022 Ernst & Young, S.A.

Todos os direitos reservados.
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