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EDITORIAL 
A proposta do Orçamento do Estado para 2023 foi apresentada num cenário 
macroeconómico caraterizado por um conjunto de incertezas multifacetadas.

O conflito da Ucrânia, o aumento da inflação com natureza estrutural e o arrefecimento 
previsível das maiores economias europeias são factos que podem influenciar o 
desempenho da execução orçamental, em especial no que respeita à tributação das 
famílias.

Por outro lado, as medidas de estímulo ao investimento das empresas são pouco 
ambiciosas, pelo que o arrefecimento do consumo privado pode determinar um cenário 
de crise económica, abortando a onda de algum otimismo que o Governo pretende 
com este Orçamento.

Trata-se de um documento que disfarçadamente induz a austeridade na economia e 
não alivia a carga fiscal das famílias e das empresas, sendo certo que entendemos que 
se justificaria uma redução da taxa de IRC como medida de apoio às empresas cuja 
atividade foi afetada pelos custos de contexto

Neste trabalho sintetizamos as principais alterações ao sistema fiscal, com a nota 
suplementar que não foi introduzida qualquer alteração ao regime da garantia dos 
contribuintes mantendo-se um conjunto de normas tutelares que a prática demonstrou 
carecer de fortes ajustamentos, o que revela algum desinvestimento na área da justiça 
fiscal.

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS 
COLETIVAS | IRC 

Dedução de Prejuízos Fiscais
É eliminado o prazo para dedução de prejuízos 

fiscais aos lucros tributáveis, passando os 
prejuízos a poder ser deduzidos em um ou mais 

dos períodos de tributação posteriores, sem 
limite temporal. Por outro lado, o montante 
máximo de dedução a efetuar em cada um 
dos períodos de tributação passa a ser de 
apenas 65% do respetivo lucro tributável 
(atualmente é de 70%).

Taxa de IRC
Alargamento da taxa reduzida de IRC de 
17% aos primeiros 50.000 € de matéria 

coletável para as PME ou empresas de 
pequena-média capitalização (Small Mid 

Cap). Atualmente está previsto apenas para 
os primeiros 25.000 €.

Entre 2023 e 2026, esta taxa será também aplicável 
nos dois exercícios posteriores a operações de 

fusões, cisões, entradas de ativos e permutas de partes 
sociais, em que todos os sujeitos passivos fossem PME ou 

empresas de média capitalização (Small Mid Cap) nas situações 
em que, por força da operação, a sociedade beneficiaria deixe de 

reunir as condições para essa qualificação. 

Regime Extraordinário de Apoio a Encargos Suportados com Eletricidade e 
Gás e na Produção Agrícola
Majoração em 20% dos 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.

Majoração em 40% dos gastos e perdas incorridos ou suportados pelo sujeito passivo 
referentes à aquisição de adubos, fertilizantes, farinhas, cereais e sementes, e água 
para rega, quando utilizados no âmbito das atividades de produção agrícola. 

Tributação Autónoma
Manutenção da não aplicação da elevação em 10 pontos percentuais desta tributação 
para sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal mediante determinados requisitos.

Limite à Dedutibilidade de Gastos de Financiamento
Passa a ser admitida a aplicação do regime 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, em substituição da possibilidade 
atualmente consagrada de obtenção de autorização do membro do Governo em caso 
de reconhecido interesse económico. 

Regime Especial de Tributação de Grupos de Sociedades
No regime específico de dedução de prejuízos fiscais desaparece a necessidade de 
autorização do membro do Governo, mas o regime deixa de ser aplicável quando se 
verifique que a operação teve como principal objetivo a evasão fiscal, o que pode 
considerar-se verificado, nomeadamente, nos casos em que a operação não tenha 
sido realizada por razões económicas válidas.

BENEFÍCIOS FISCAIS

Incentivo Fiscal à Valorização Salarial
Consideração dos encargos correspondentes a 
aumentos salariais em 150% do respetivo montante, para 
determinação do lucro tributável, desde que:

-    os trabalhadores tenham contratos por tempo 
indeterminado;

-    os aumentos tenham sido determinados 
por instrumento de regulamentação 
coletiva de trabalho;

-    não tenha havido aumento do leque 
salarial dos trabalhadores (diferença 
entre os montantes anuais da maior 
e menor remuneração fixa dos 
trabalhadores) face ao exercício 
anterior;

-    a remuneração tenha aumentado em 
pelo menos 5,1% e acima da remuneração 
mínima mensal garantida.

Regime Fiscal de Incentivo à Capitalização de 
Empresas
Na determinação do lucro tributável passa a poder ser 
deduzida uma importância correspondente à aplicação da taxa 
de 4,5% ao montante dos aumentos líquidos dos capitais próprios 
elegíveis.

Esta taxa pode ser majorada um 0,5 pontos percentuais para as Small Mid Cap (micro, 
pequena, média ou pequena-média capitalização)

Esta dedução não pode exceder o maior dos seguintes limites:

-   €2 000 000 

-    30% do resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento 
líquidos e impostos (sendo neste caso possível deduzir a parte que exceda estes 
limites na determinação do lucro tributável nos 5 anos posteriores)

Benefícios Fiscais Aplicáveis a Territórios do Interior e às Regiões Autónomas
Alargamento da taxa reduzida de IRC de 12.5% aos primeiros 50.000 € de matéria 
coletável para as PME ou empresas de pequena-média capitalização (Small Mid Cap). 
Atualmente está prevista apenas para os primeiros 25.000 €.

Consideração dos encargos correspondentes à criação líquida de postos de trabalho 
em 120%, contabilizado como custo do exercício, para determinação do lucro tributável

A NOVA ERA DA TRIBUTAÇÃO DIGITAL – OS CRIPTOATIVOS 

A proposta de alteração legislativa que incide sobre os criptoativos abrange diversas 
realidades virtuais, designadamente, non-fungible tokens, stable coins, utility tokens e 
security tokens.

Em sede de IRS 

Rendimentos de Categoria B 
Para efeitos fiscais são consideradas atividades comerciais todas as operações relativas à 
emissão ou validação de transação de criptoativos. Pelo que, todos os rendimentos obtidos 
por via do exercício da aludida atividade serão tributados ao abrigo da Categoria B. 

No âmbito do regime simplificado, a determinação do rendimento tributável resulta 
da aplicação de um coeficiente de 0,15. 

No caso de o sujeito passivo se encontrar abrangido pelo regime de contabilidade 
organizada importa considerar que as despesas e encargos decorrentes da atividade 
comercial concorrem para o apuramento da base tributável, sendo, por isso, dedutíveis.  

Rendimentos de Categoria G 
Os ganhos gerados com a alienação onerosa de criptoativos que não sejam considerados 
valores mobiliários, serão considerados mais-valias e, por consequência, sujeitos a 
tributação como incrementos patrimoniais, ao abrigo da categoria G, à taxa especial 
de 28%. Contudo, o sujeito passivo poderá optar pelo englobamento. 

O apuramento do ganho resulta da diferença entre o valor de realização e o valor de 
aquisição, sendo que, quando haja divergência de valores considerar-se-á o valor de 
mercado à data da alienação. 

Por fim, os criptoativos detidos por um período igual ou superior a 365 dias gozam de 
uma isenção de tributação.

Obrigações Declarativas 
As pessoas coletivas 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 gestão de uma ou mais plataforma de negociação 
de criptoativos estão obrigados a comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira as 
operações efetuadas com a sua intervenção, através de modelo oficial, submetido até 
ao final do mês de janeiro de cada ano. 

Em sede de IRC

À semelhança do que é proposto em sede de IRS, a determinação do rendimento 
tributável decorrente da atividade comercial de emissão ou validação de criptoativos 
está sujeita à aplicação de um coeficiente de 0,15, no âmbito do regime simplificado. 

Em sede de Imposto de Selo

As transmissões gratuitas que tenham por objeto os criptoativos serão sujeitas a 
Imposto do Selo, à taxa de 10 %. 

Além disso, os prestadores de serviços de criptoativos, quer os que dispõe de domicílio 
em território nacional e tenham intermediado operações, bem como os representantes 
nomeados em Portugal para o efeito, são sujeitos passivos do imposto à taxa de 4 %. 

A obrigação tributária nasce no momento da cobrança das comissões e das outras 
contraprestações.

Em sede de IMT 

Os criptoativos também estão sujeitos à tributação, em sede de IMT, sendo que a 
determinação da base tributável decorre do valor do ato ou do contrato relativo aos 
criptoativos dados em troca. 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS 
PESSOAS SINGULARES | IRS

Alteração das Taxas Gerais de IRS 
A Proposta de Lei do Orçamento do Estado para o 
ano de 2023 consagra uma alteração nos limites 
dos escalões de IRS que se traduz num aumento 
do rendimento coletável em, sensivelmente, 5 
%. Esta alteração tem em vista a neutralização 
dos efeitos da inflação prevista no próximo 
ano, que rondará os 4%. 

A maior expressividade desta alteração 
situa-se no segundo escalão, uma vez 
que, não só se verifica um aumento do 
rendimento coletável abrangido por 
este, como também é aplicável uma taxa 
reduzida, em comparação com a tabela 
atualmente em vigor. E, neste sentido, 
aos rendimentos enquadrados no segundo 
escalão é aplicável a taxa de 21 %, ao invés da 
taxa atual de 23 %. 

No que diz respeito aos demais escalões, pese embora 
haja uma realocação dos rendimentos, a verdade é 
que as alterações efetuadas não configuram qualquer 
desagravamento fiscal, mas antes uma neutralização dos efeitos 
da inflação e, por esse motivo, senão impercetíveis para o contribuinte. 

Fixação do Mínimo de Existência 
Uma das maiores novidades da Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2023 é 
a fixação de valor de referência do mínimo de existência que se determinará entre 10 
640 e 1,5 x 14 x Indexante dos Apoios Sociais (IAS). 

Isenção dos Rendimentos de Categoria A e B Auferidos pelos Jovens Entre os 
18 e os 26 Anos  
O Orçamento de Estado para 2023 prevê uma isenção no âmbito do IRS Jovem. 
Assim, os rendimentos da categoria A e B auferidos pelos jovens entre os 18 e os 
26 anos, não considerados dependentes, estão parcialmente isentos, nos seguintes 
termos:

Ano 1 – 50 %, com limite 12,5 vezes o valor do IAS;

Ano 2 – 40 %, com limite 10 vezes o valor do IAS;

Ano 3 – 30 %, com limite 7,5 vezes o valor do IAS;

Ano 4 – 30 %, com limite 7,5 vezes o valor do IAS;

Ano 5 – 20 %, com limite 5 vezes o valor do IAS;

Dedução dos Dependentes
 A Proposta de Lei prevê um aumento do valor a deduzir em caso de existência de mais 
do que um dependente, para 300 €, desde que o segundo dependente e os seguintes 
não ultrapassem os seis anos de idade. 

Retenções na Fonte:

Trabalho suplementar
 A partir da 101ª hora (inclusivamente) é reduzida a taxa de retenção em 50 % à 
remuneração de trabalho suplementar. 

Redução para titulares de crédito à habitação 
Em 2023 haverá redução na retenção na fonte dos rendimentos de categoria A, para 
a taxa aplicável ao escalão imediatamente inferior, nos casos em que o sujeito passivo 
seja devedor de um crédito à habitação e aufira uma remuneração mensal igual ou 
inferir a 2.700 €. 

Majoração de Encargos com Imóveis Localizados no Território Interior 
A Proposta de Lei prevê uma dedução à coleta de IRS de 15 % do valor suportado pelo 
agregado familiar, a título de rendas ou contratos que incidam sobre o direito real 
de habitação, com o limite de 100 € durante três anos, desde que se verifique uma 
transferência de residência permanente para um território do interior do país. 

TRIBUTAÇÃO DOS VEÍCULOS ECOLÓGICOS 

O Orçamento de Estado para 2023 prevê uma diminuição da tributação autónoma que 
incida sobre os veículos ecológicos. E, neste sentido, aos veículos ligeiros movidos a gás 
natural veicular (GNV), bem como os ligeiros de passageiros híbridos plug-in passam 
a ser sujeitas às taxas de 2,5%, 7,5% e 15%, em função do tipo de veículo em causa. 

Além disso, os veículos 100% elétricos passarão a ser tributados em sede de tributação 
autónoma à taxa de 10%, caso o custo de aquisição ultrapasse os 62.500 €.
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