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Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2023

Edição especial - Pessoas Singulares

Foi apresentada no Parlamento a Proposta de Lei 261/XXIII/2022, de 9 de outubro, referente ao Orçamento do Estado

para 2023, no âmbito da qual destacamos as alterações legislativas que poderão ter mais impacto para as pessoas

singulares.

Tributação de Criptoativos

❑ Em sede de IRS

Os rendimentos emergentes de criptoativos, até aqui
apenas tributáveis em sede de Categoria B
(rendimentos empresariais e profissionais), passam a
poder ser tributados em sede de Categoria G,
enquanto mais-valias, sempre que resultem de
criptoativos detidos por um período inferior a 365 dias,
caso em que poderão ser tributadas à taxa de
tributação autónoma de 28% ou englobados às taxas
progressivas. As menos-valias são reportáveis por um
período de 5 anos, quando o sujeito passivo opte pelo
englobamento. O período de detenção dos criptoativos
deve ser contado desde a sua data de aquisição,
mesmo que esta seja anterior à entrada em vigor deste
diploma legal.

Por outro lado, as 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
expressamente consideradas atividades comerciais e
industriais para efeitos de categoria B. Uma vez que o
criptoativo é definido como uma representação digital
de valor ou direitos, propõe-se que se passam a aplicar
também a estes itens as regras de equivalência
pecuniária dos demais rendimentos em espécie. Aos
sujeitos passivos abrangidos pelo regime simplificado,
o rendimento tributável é apurado através da aplicação
de um coeficiente de 0,15 às vendas de mercadorias e
produtos incluindo criptoativos.

As pessoas singulares ou coletivas, organismos e
outras entidades sem personalidade jurídica, que
prestem serviços de custódia e administração de
criptoativos por conta de terceiros ou que tenham a
gestão de uma ou mais plataformas de negociação de
criptoativos, ficam obrigadas a reportá-las à
Autoridade Tributária até ao dia 31 de janeiro de cada
ano.

❑ Em sede de Imposto do Selo

Serão consideradas para efeitos de IS as transmissões
gratuitas de criptoativos (sujeitas à taxa de 10%):

i. Nas sucessões por morte, quando o autor da
transmissão tem domicílio em Portugal;

ii. Em outras transmissões, quando o beneficiário
tem domicílio em Portugal.

É ainda introduzida uma nova verba à Tabela Geral de
IS que incidirá sobre as comissões e contraprestações
cobradas por ou com intermediação de prestadores de
serviço de criptoativos, sempre que estes ou os
clientes tenham residência, sede, direção efetiva, filial,
sucursal ou estabelecimento estável em Portugal. O
encargo do imposto (à taxa de 4%) recai sobre o
cliente.
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Rendimento coletável (€)

Taxas (%)

Rendimento coletável (€)

Taxas (%)

Normal 

(A)
Média  (B)

Normal 

(A)
Média  (B)

Até 7.116 14,50 14,500 Até 7.479 14,50 14,500

De mais de 7.116 até 10.736 23,00 17,366 De mais de 7.479 até 11.284 21,00 16,692

De mais de 10.736 até 15.216 26,50 20,055 De mais de 11.284 até 15.992 26,50 19,579

De mais de 15.216 até 19.696 28,50 21,976 De mais de 15.992 até 20.700 28,50 21,608

De mais de 19.696 até 25.076 35,00 24,770 De mais de 20.700 até 26.355 35,00 24,482

De mais de 25.076 até 36.757 37,00 28,657 De mais de 26.355 até 38.632 37,00 28,460

De mais de 36.757 até 48.033 43,50 32,141 De mais de 38.632 até 50.483 43,50 31,991

De mais de 48.033 até 75.009 45,00 36,766 De mais de 50.483 até 78.834 45,00 36,669

Superior a 75.009 48,00 - Superior a 78.834 48,00 -

Outras Alterações ao IRS

Mínimo de existência fixado em 10.640,00€.

Os destinatários são trabalhadores e pensionistas com
rendimentos até aproximadamente 1.000,00€
mensais, sendo o regime aplicável a partir de janeiro
de 2024.

❑ Atualização dos limites dos escalões de IRS

Cada escalão foi atualizado em 5,1% no que respeita
ao rendimento coletável, tendo-se verificado uma
redução da taxa marginal do segundo escalão (de 23%
para 21%).

❑ IRS Jovem: Atualização dos montantes e limites da
isenção

O regime fiscal aplicável aos rendimentos auferidos
por jovens trabalhadores com idade entre os 18 e os
26 anos (não dependentes), ou 30 no caso de
doutoramento, foi atualizado com as seguintes
isenções:

i. 50% no primeiro ano com limite de 12,5 vezes o
IAS;

ii. 40% no segundo ano com limite de 10 vezes o
IAS;

iii. 30% no terceiro e quarto anos, com limite de 7,5
vezes o IAS;

iv. 20% no quinto ano com limite de 5 vezes o IAS.

❑ Retenções na fonte

Foi proposto um ajustamento do sistema de retenção
na fonte (a aprovar) mediante o qual se procura
aproximar as taxas de retenção na fonte das taxas
finais, bem como eliminar o efeito (ainda que residual)
da diminuição do salário líquido como consequência de
aumentos salariais brutos.


