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O Orçamento do Estado para 2023 e legislação complementar  
 

Programa 
 

 

9h00m │ receção dos participantes  

9h20m │ boas vindas e início dos trabalhos 

9h30m │ 1. Introdução 

 

• Análise das orientações de política fiscal do OE 2023 

 

2. Alterações ao IRS 

• Delimitação negativa de incidência – produção de energia 

• Alargamento do IRS jovem 

• Tributação de mais valias imobiliárias obtidas por não residentes 

• Dedução de perdas 

• Atualização de escalões 

• Mínimo de Existência – reformulação do regime 

• Taxas liberatórias 

• Deduções à coleta: dependentes e exigência de fatura 

• Retenções na fonte: categorias A e H 

• Atualização do subsídio de refeição 

• Redução de retenção na fonte para detentores de crédito à 

habitação 

• Adaptação dos sistemas de retenção na fonte e revisão das 

taxas de retenção para trabalhadores independentes 
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3. Alterações ao IRC 

• Realizações de utilidade social 

• Alteração ao regime de dedução de prejuízos fiscais  

• Limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento 

• Regime especial de tributação de grupos de sociedades (RETGS) 

– Regiões Autónomas  

• Extensão da taxa reduzida de IRC 

• Alterações às taxas de tributação autónoma – viaturas elétricas 

e viaturas híbridas plug-in 

• Retenções na fonte    

• Regime extraordinário de apoio a encargos suportados com 

eletricidade e gás 

• Não agravamento das taxas de Tributação Autónoma  

 

4. Tributação de criptoativos 

 

5. Alterações ao IVA 

• Alteração dos prazos de entrega e pagamento das declarações 

relativas a junho/2.º trimestre 

• Alteração do limite do regime de isenção do artigo 53.º 

• Alteração e aditamento de Verbas da Lista I anexa ao CIVA 

• Prorrogação isenção prevista na Lei n.º 10-A/2022, de 28 de 

abril 

13h00m │ intervalo para almoço 

14h20m │ reinício dos trabalhos 

14h30m │ Orçamento do Estado para 2023 – continuação 
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6. Alterações aos Impostos sobre o Património 

• Novas regras na aplicação da isenção do IMT na aquisição de 

imóveis para revenda 

• Valor tributável na permuta de imóveis em IMT 

• Revisão dos escalões do IMT  

• IMI – Definição das taxas – prédio localizados em zonas de 

pressão urbanística 

• Isenção de Imposto do Selo nas operações de reestruturação de 

créditos à habitação 

 

7. Benefícios Fiscais 

• Alterações aos benefícios à interioridade    

• Revogação da DLRR e da Remuneração Convencional do Capital 

Social 

• Incentivo Fiscal à Capitalização das Empresas    

• Incentivo Fiscal à Valorizarão Salarial 

• Isenção de IRS e IRC de rendimentos prediais de programas 

municipais de arrendamento habitacional e alojamento 

estudantil 

• Alterações ao RFAI   

 

8. Outras alterações 

• Contribuições especiais 

• Reembolso antecipado dos PPR, PPE e PPR/E 

• Segurança Social  

• Despacho SEAF N.º 8/2022-XXIII, de 13 de dezembro 

• Decreto-Lei n.º 85/2022, de 21 de dezembro 

• Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro 
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9. Alterações da lei do Orçamento do Estado para 2022 com impacto 

em 2023 

• IRS – englobamento obrigatório das mais valias mobiliárias 

 

10. Tema Extra: IVA – Vendas à distância 

 

 

18h00m │ conclusão dos trabalhos  
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