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Getting to the point, with confidence  

Medidas de flexibilização e simplificação fiscal 

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 85/2022, de 21 de dezembro, que introduz diversas 
medidas de flexibilização e simplificação, em especial, em sede de IVA e regras de 
faturação, que se passam a indicar.   
 

A. Comunicação dos elementos das faturas 
 

A comunicação dos elementos das faturas emitidas:  
 

• pelo adquirente dos bens ou serviços (autofaturação) passa a poder ser por 
si cumprida, desde que previsto no âmbito do respetivo acordo prévio de 
autofaturação. 
 

• nos termos do n.º 15 do artigo 29.º do Código do IVA pelos adquirentes dos 
bens ou serviços do anexo E, cortiça, madeiras, pinhas e pinhões com casca 
e eletricidade produzida em unidades de produção para autoconsumo passa 
a dever ser por si cumprida. 
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São introduzidas diversas 
alterações quanto à comunicação 
dos elementos das autofaturas, ao 
envio da IES/DA e à dedução do 
IVA 
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B. IES/DA e SAF-T(PT) de contabilidade 
 

A obrigação de cumprimento (nos termos definidos pela Portaria n.º 31/2019, 
de 24 de janeiro) do envio da IES/DA e a submissão do ficheiro SAF -T (PT) 
relativo à contabilidade, bem como a forma como a informação prestada através 
da IES e os dados do ficheiro SAF -T (PT) são disponibilizados, foi ajustada, 
passando a aplicar-se apenas para os períodos de 2024 e seguintes. 
 

C. Regimes de flexibilização e diferimento de obrigações fiscais  
 

a) São criadas medidas de flexibilização de obrigações fiscais (algumas já 
previamente previstas no Despacho n.º 317/2022.XXIII, de 14 de novembro, 
do Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais), designadamente: 
 
o a dispensa, para determinados sujeitos passivos, de metade do terceiro 

pagamento por conta do IRC relativo ao período de tributação que se 
inicie em ou após 1 de janeiro de 2022; e, 
 

o a possibilidade de diferimento de pagamentos do IVA efetuados em 
novembro e dezembro de 2022. 

 
b) É criado um regime permanente que permite o pagamento do IVA em até 

três prestações mensais. 
 

D. Restituição do IVA relativo à organização de congressos, feiras, exposições, 
seminários, conferências e similares 

 

Torna-se permanente o regime de restituição de 50% do IVA suportado e não 
dedutível com as despesas relativas à organização de congressos, feiras, 
exposições, seminários, conferências e similares para empresas que tenham 
como atividade principal a organização desses eventos (CAE 82300). 

 

E. Incidência subjetiva do IVA 
 
a) É alterada a regra de incidência subjetiva do IVA relativamente a certas 

transmissões de eletricidade produzida em unidades de produção para 
autoconsumo, no âmbito das quais os respetivos adquirentes passam a ser 
considerados os sujeitos passivos devedores do imposto devido.  
 

b) Adicionalmente, a obrigação de faturação destas operações é igualmente 
transmitida para a esfera do adquirente, quando o fornecedor não seja um 
sujeito passivo, se encontre sujeito a IVA pela prática de uma só operação 
tributável ou pratique apenas estas operações tributáveis. 
 

F. Entrada em vigor 
 
As medidas acima entram em vigor: 
 

• 1 de janeiro de 2023 – medidas referidas em A., C.b) e E. 

• 22 de dezembro de 2022 – medidas referidas em B. e D.  

• 15 de novembro de 2022 – medida C.a) 
 

Para mais informações recomendamos a consulta do Decreto-Lei através do seguinte 
link. 
 
 

https://files.dre.pt/1s/2022/12/24400/0000200009.pdf
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profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (em conjunto 
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Deloitte Tax 
Somos confiança 

O nosso maior investimento 
está na ligação que 
construímos com os nossos 
clientes. Somos hoje mais 
tecnológicos, inovadores e 
ágeis, e esta é a nossa marca. 
Quando investimos, investimos 
em confiança. 
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