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EM DESTAQUE

Medidas excecionais e temporárias de resposta ao aumento dos combustíveis

www.mca.pt

Em 28 de abril, foi publicada a Lei nº 10-A/2022, que aprovou medidas
excecionais temporárias de resposta ao aumento extraordinário dos preços dos

www.bkr.com

combustíveis.

Em 29 de abril, foi publicado o Ofício Circulado nº 30246, que divulgou instruções
sobre a isenção de IVA aplicável a determinados bens para a produção agrícola,
prevista no artigo 4º da Lei nº 10-A/2022, de 28 de abril.
Sede:
Lisboa

Medida de Apoio «TC-C13-i03 - Eficiência energética em edifícios de serviços»

R. Visconde Moreira de
Rey, 14 Linda-a-Pastora

Em 7 de abril, foi publicada a Portaria nº 136-A/2022 que aprovou o regulamento

2790-447 Queijas

do sistema de incentivos proveniente da dotação do Plano de Recuperação e
Resiliência afeta ao investimento «TC-C13-i03 - Eficiência energética em
edifícios de serviços».

Delegações em Faro e
Portalegre

Sistema de Incentivos “Empresas 4.0”
Em 1 de abril foi aprovado o Regulamento do Sistema de Incentivos “Empresas
4.0”, proveniente da dotação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) afeta
aos investimentos TC-C16 - i02 - Transição Digital das Empresas e TC-C16 - i03 Catalisação da Transição Digital das Empresas.
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Delegações:
Faro e Portalegre

LEGISLAÇÃO FISCAL

Medidas excecionais e temporárias de resposta ao aumento dos combustíveis
A Lei nº 10-A/2022, de 28 de abril, veio aprovar as seguintes medidas excecionais temporárias
de resposta ao aumento extraordinário dos preços dos combustíveis:
•

Suspensão dos limites mínimos das taxas unitárias do imposto sobre os produtos
petrolíferos e energéticos (ISP) estabelecidos nos artigos 92.º, 94.º e 95.º do Código dos
Impostos Especiais de Consumo (Código dos IEC), aprovado em anexo ao Decreto-Lei
n.º 73/2010, de 21 de junho, aplicáveis à gasolina sem chumbo e ao gasóleo;

•

Publicação de um relatório trimestral com informação referente à formação dos preços
de venda ao público dos combustíveis pela Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos (ERSE);

•

Isenção de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) sobre adubos, fertilizantes,
corretivos de solos e outros produtos para alimentação de gado, aves e outros animais,
quando utilizados em atividades de produção agrícola.

Lei nº 10-A/2022 - Diário da República n.º 82/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-04-28

IVA – Deveres de recolha e comunicação de Informação
A Portaria nº 35/2022, de 1 de abril, veio proceder à regulamentação dos deveres de recolha e
comunicação de informação entre a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» e a Autoridade
Tributária e Aduaneira (AT), bem como das condições específicas do mecanismo de transferência do
montante equivalente ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA).
Portaria nº 35/2022 - Diário da República n.º 65/2022, Série I de 2022-04-01

ACORDOS/CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
Convenção Relativa à Assistência Administrativa Mútua em Matéria Fiscal - Estados de Guernsey
O Aviso nº 37/2022, de 14 de abril, veio tornar público que que foram recebidas notas em que se
comunica terem sido cumpridas as respetivas formalidades constitucionais internas de aprovação do
Acordo entre a República Portuguesa e os Estados de Guernsey sobre Troca de Informações em
Matéria Fiscal, assinado em Londres em 9 de julho de 2010
Aviso nº 37/2022 - Diário da República n.º 74/2022, Série I de 2022-04-14

OUTRA LEGISLAÇÃO
Comercialização de matérias fertilizantes
O Decreto-Lei nº 30/2022, de 11 de abril, vem estabelecer as regras a que deve obedecer a colocação
no mercado de matérias fertilizantes, assegurando a execução das obrigações decorrentes do
Regulamento (CE) n.º 2003/2003 e do Regulamento (UE) 2019/1009.
Decreto-Lei n.º 30/2022 - Diário da República n.º 71/2022, Série I de 2022-04-11

PROGRAMAS OPERACIONAIS / APOIOS
Sistema de Incentivos «Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás»
•

O Decreto-Lei nº 30-B/2022, de 18 de abril, veio aprovar o sistema de incentivos «Apoiar as
Indústrias Intensivas em Gás», tratando-se um sistema de incentivos à liquidez das empresas
especialmente afetadas pelo aumento acentuado do preço do gás natural, designado
Programa Apoiar Indústrias Intensivas em Gás, em respeito pelo regime de auxílios de Estado
fixado ao abrigo da referida Comunicação da Comissão Europeia.

Decreto-Lei nº 30-B/2022 - Diário da República n.º 75/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-04-18
•

A Portaria nº 140/2022, veio aprovar a lista de códigos de atividade elegíveis no âmbito de
sistema de incentivos “Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás”.

Portaria nº 140/2022 - Diário da República n.º 83/2022, Série II de 2022-04-29

Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização - Alteração
A Portaria nº 137/2022, de 8 de abril, veio proceder à 11ª alteração ao. Regulamento Específico do
Domínio da Competitividade e Internacionalização.
Portaria nº 137/2022 - Diário da República n.º 70/2022, Série I de 2022-04-08
Medida de Apoio «TC-C13-i03 - Eficiência energética em edifícios de serviços»
A Portaria nº 136-A/2022, de 7 de abril, aprova o regulamento do sistema de incentivos proveniente
da dotação do Plano de Recuperação e Resiliência afeta ao investimento «TC-C13-i03 - Eficiência
energética em edifícios de serviços», o qual se enquadra num conjunto de medidas que visam
contribuir para o objetivo da neutralidade carbónica, promovendo uma significativa vaga de
renovação energética de edifícios de serviços, o fomento da eficiência energética e o reforço da
produção de energia de fontes renováveis em regime de autoconsumo.
Portaria nº 136-A/2022 - Diário da República n.º 69/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-04-07
Medidas “Contrato emprego-inserção” e “Contrato emprego-inserção+” - Alteração
A Portaria nº 136/2022, de 4 de abril, veio proceder à quinta alteração à Portaria n.º 128/2009, de 30
de janeiro, que regula as medidas «Contrato emprego-inserção» e «Contrato emprego-inserção+».
Portaria nº 136/2022 - Diário da República n.º 66/2022, Série I de 2022-04-04
Sistema de Incentivos “Empresas 4.0”
A Portaria nº 135-A/2022, de 1 de abril, aprova o Regulamento do Sistema de Incentivos “Empresas
4.0”, proveniente da dotação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) afeta aos investimentos
TC-C16 - i02 - Transição Digital das Empresas e TC-C16 - i03 - Catalisação da Transição Digital das
Empresas.
Este sistema de incentivos, tem como objetivo promover e apoiar financeiramente projetos que
visem a modernização do modelo de negócio das empresas bem como os seus processos de produção,
incluindo a desmaterialização dos fluxos de trabalho, a mitigação dos défices de competências na
utilização das tecnologias digitais, a incorporação de ferramentas e metodologias de teletrabalho, a
criação de novos canais digitais de comercialização de produtos e serviços, a adoção de uma cultura
de experimentação e inovação, o reforço do ecossistema de empreendedorismo nacional e a
incorporação de tecnologias disruptivas nas propostas de valor das empresas.
Portaria nº 135-A/2022 - Diário da República n.º 65/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-04-01
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O Ofício Circulado nº 30246, de 29 de abril, divulgou as instruções sobre a isenção de IVA aplicável
a determinados bens para a produção agrícola, prevista no artigo 4º da Lei nº 10-A/2022, de 28 de
abril, que introduziu medidas fiscais de carácter excecional e temporário em resposta ao aumento do
preço dos combustíveis
Ofício Circulado nº 30246, de 29 de abril de 2022, da Área de Gestão Tributária do Imposto sobre o
Valor Acrescentado

IRS – Alterações Declaração Modelo 3

O Ofício Circulado nº 20241, de 1 de abril, divulgou as alterações à Declaração Modelo 3 de Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, bem como as respetivas atualizações das instruções de
preenchimento.
Ofício Circulado nº 20241, de 1 de abril de 2022, do Gabinete da Subdiretora-Geral do Imposto
sobre o Rendimento e das Relações Internacionais

A presente informação destina-se a ser distribuída entre clientes e colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral
e abstrata, não devendo servir base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso
concreto. O conteúdo desta informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem expressa autorização do editor.

Caso deseje obter esclarecimentos adicionais contacte sroc@mca.pt

SERVIÇOS PRESTADOS
Síntese

CONTABILIDADE

AUDITORIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditoria Financeira e revisão legal das
contas
Auditorias com finalidades específicas
Auditorias de cumprimento de contratos
ou de normas
Auditorias ao sector público
Auditorias a projetos subsidiados
Auditoria a demonstrações financeiras
consolidadas
Apoio administrativo e financeiro a
micro e PMEs
Auditoria Interna de médias e grandes
empresas.

•
•
•

•
•

•

Outsourcing/Business services
Assessoria contabilística
Preparação de demonstrações
financeiras com base em diferentes
normativos contabilísticos
Consolidação de contas
Processamento informático de
contabilidade e elaboração de relatórios
periódicos
Processamento de salários

CONSULTORIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avaliação de empresas
Fusões / aquisições de empresas
Serviços de “due diligence”
Análise e desenvolvimento dos sistemas de controlo interno
Apoio à seleção e desenvolvimento de sistemas de informação
Estudos económicos e financeiros
Elaboração de planos de negócios
Análise e desenvolvimento dos modelos de organização e dos processos operacionais e
administrativos
Avaliação imobiliária
Consultoria estratégica
Preparação de candidaturas a fundos europeus
Pareceres no âmbito do Processo extraordinário de recuperação de empresas (PEVE)
Gestão financeira de microempresas e start-ups

FISCALIDADE

FORMAÇÃO
•

Formação em matérias
contabilístico-fiscais

•
•

Assessoria fiscal
Revisão de declarações fiscais

•

Revisão de procedimentos e
preparação de dossiers de preços de
transferência

•

Auditorias fiscais

•

Assessoria na preparação de
reclamações e impugnações

•

Declarações para reembolso de IVA –
clientes cobrança duvidosa e
incobráveis

