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QUESTIONÁRIO 

 

(Neste questionário é feito um conjunto de afirmações sobre as quais são 

desenvolvidas outras afirmações ou considerações, elaboradas sob a forma de 

resposta. Em relação a cada situação só existe uma resposta certa. Identifique 

qual a alínea que integra a resposta correcta.) 

 

1. Que razões justificam que o responsável subsidiário, para além da 
oposição à execução fiscal, tenha também a faculdade de poder 
reclamar administrativamente ou de impugnar judicialmente o acto 
tributário donde decorre a dívida em cobrança coerciva. 

a) A circunstância do termo inicial do prazo para interposição da oposição 

judicial e apresentação da impugnação judicial ter ocorrência em 

momento diferente, isto é, não ser coincidente.  

b) A circunstância da oposição judicial, embora dirigida ao juiz do Tribunal 

Tributário de 1.ª instância, tal como a impugnação judicial, ter de ser, 

obrigatoriamente, apresentada no órgão da execução fiscal e a 

impugnação poder ser apresentada no tribunal. 

c) A circunstância de, em regra, a ilegalidade em concreto do acto de 

liquidação poder ser invocada em sede de oposição judicial, visto a lei 

não assegurar meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de 

liquidação. 

d) A circunstância do objecto da impugnação judicial ser diverso do da 

oposição judicial, porquanto, na impugnação judicial questiona-se a 

ilegalidade do acto de liquidação, pedindo-se a anulação, total ou 

parcial, da liquidação, enquanto que na oposição judicial se discute a 

inexigibilidade da dívida e se pede a extinção da execução fiscal. 
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2. Que natureza tem e em que prazo pode a Administração Tributária 
proceder à efectivação de uma liquidação oficiosa em virtude do 
contribuinte não ter procedido à entrega da respectiva declaração 
tributária? 

 

a) O prazo tem natureza peremptória, mas não corresponde ao prazo de 

caducidade aplicável ao período de tributação em causa. 

b) O prazo tem natureza ordenadora e corresponde ao prazo de 

caducidade do direito à liquidação do respectivo tributo. 

c) O prazo tem natureza ordenadora, e embora não corresponda ao prazo 

de caducidade do tributo, a liquidação oficiosa tem de ser feita no prazo 

de caducidade aplicável. 

d) O prazo fixado para a liquidação oficiosa não é de natureza ordenadora, 

pelo que não se destina a prevenir a eventual caducidade do direito de 

liquidar; ao invés, constitui um efectivo prazo de caducidade. 

 

3. Que relevância tem para efeitos do cômputo do prazo de caducidade a 
instauração de um processo de inquérito por ilícito criminal fiscal? 

a) Não qualquer relevância visto que o processo de inquérito só suspende 

o prazo de prescrição. 

b) A contagem do prazo de caducidade do direito de liquidar tributos nos 

termos do art.º 45º, n.º 5, da LGT, só ocorre se o acto tributário de 

liquidação e a investigação criminal tiverem por base os mesmos factos. 

c) A instauração de um processo de inquérito interrompe o prazo de 

caducidade, recomeçando a contagem do prazo após o arquivamento do 

processo ou o trânsito em julgado da sentença. 
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d) A instauração do processo de inquérito determina que o prazo de 

caducidade se prolongue até à prescrição do procedimento criminal. 

 

4. As declarações tributárias apresentadas pelos contribuintes beneficiam 
sempre da presunção de verdade consagrada na lei pelo legislador? 

a) A declaração de rendimentos tardiamente apresentada não beneficia da 

presunção de verdade estabelecida no artigo 75.º da Lei Geral 

Tributária, sendo livremente valorada pela AT. 

b) Sim, o princípio do declarativo vigente no nosso ordenamento jurídico 

tributário impõe a presunção de verdade em termos absolutos, salvo em 

caso de condenação com trânsito em julgado pela prática de ilícito fiscal. 

c) A presunção de verdade só se verifica em relação a contribuinte que 

tenham ou sejam obrigados ter contabilidade organizada. 

d) A presunção de verdade só se verifica em relação a contribuintes que 

tenham a situação tributária regularizada nos e últimos cinco anos não 

tenham beneficiado da dispensa ou atenuação especial da coima. 

 

5. Que características deve ter a fundamentação dos actos tributários 
e/ou das decisões dos órgãos da Administração Tributária. 

a) A fundamentação deve invocar as normas legais aplicáveis, não sendo 

necessário, fornecer ao destinatário do acto/decisão qualquer outro tipo 

de informação. 

b) A fundamentação deve ser expressa, clara, congruente e suficiente, de 

modo a permitir que o destinatário do acto percepcione o respectivo 

itinerário cognoscitivo e valorativo, de modo a decidir sobre a 

impugnabilidade ou não do acto/decisão. 
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c) O dever legal de fundamentação não tem de responder às necessidades 

de esclarecimento do destinatário, informando-o do itinerário 

cognoscitivo e valorativo do respectivo acto e permitindo-lhe conhecer as 

razões, de facto e de direito que determinaram a prática acto/decisão. 

d) A lei permite a fundamentação sucinta, pelo que em caso de 

insuficiência ou ausência de fundamentação o destinatário do acto pode 

a todo o tempo requerer os elementos omitidos.  

 

6. Que procedimento deve o contribuinte accionar ou interpor no sentido 
de obter, nos termos da lei, o pagamento de juros indemnizatórios? 

a) Os juros indemnizatórios só são devidos se o atraso no pagamento do 

tributo for imputável aos serviços da AT. 

b) Os juros indemnizatórios só são pagos se existir um impulso processual 

da iniciativa do titular do direito a juros indemnizatórios. 

c) A AT, ainda que oficiosamente, deve pagar juros indemnizatórios, desde 

que verificados os respectivos requisitos legais. 

d) Só há lugar ao pagamento de juros indemnizatórios se no âmbito do 

processo judicial tributário for reconhecimento que há erro imputável aos 

serviços no procedimento de liquidação ou no procedimento de 

inspecção tributária. 

 

7. Quando é que se pode dizer que está cumprido o dever legal de 
fundamentação da liquidação de juros compensatórios em resultado de 
ter havido retardamento da liquidação de parte ou da totalidade do 
imposto, por facto imputável ao sujeito passivo? 

a) Os juros compensatórios são liquidados conjuntamente com o tributo 

integrando-se na própria dívida de imposto, pelo que, em termos de 
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fundamentação, a lei apenas exige fundamentação expressa e suficiente 

em relação à dívida de imposto. 

b) Os juros compensatórios são líquidos com fundamento em facto 

imputável ao contribuinte, razão pela qual a lei não impõe qualquer ónus 

probatório à AT quanto à sua liquidação. 

c) Se da notificação constar as razões de facto e de direito que motivam a 

liquidação dos juros compensatórios, bem como a indicação das razões 

que dispensam o exercício do direito de audição. 

d) Se da notificação constar a indicação do imposto em falta sobre o qual 

incidem os juros, o período ou períodos a que se aplica a taxa de juro, a 

taxa de juro aplicável e valor dos juros, ou seja, quando estiver 

evidenciado o seu cálculo. 

 

8. Em caso de cessação dos pressupostos que determinaram o 
reconhecimento de benefícios fiscais ou da verificação de condição 
resolutiva como se procede à contagem do prazo para o exercício do 
direito à liquidação do tributo.  

a) O termo inicial da contagem do prazo de caducidade, em caso de 

verificação da condição resolutiva da isenção de IMI, reporta à data do 

facto tributário e não à data da revogação da isenção. 

b) A revogação da decisão que reconheceu o benefício fiscal, determina o 

início da contagem do prazo de caducidade a partir da notificação da 

respectiva decisão ao sujeito passivo da relação jurídica tributária. 

c) Em caso de revogação do benefício fiscal, o início da contagem do prazo 

de caducidade, reporta ao momento em que se verificou o termo da 

suspensão. 

d) O termo inicial do prazo de caducidade, em caso de cessação dos 

pressupostos que determinaram o reconhecimento do benefício fiscal, 
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reporta ao início do ano civil seguinte ao da revogação do benefício 

fiscal. 

 

9. As causas de suspensão ou de interrupção da prescrição aproveitam, 
igualmente ao devedor principal e aos responsáveis solidários ou 
subsidiários. Todavia a interrupção da prescrição relativamente ao 
devedor principal não produz efeitos quanto ao responsável 
subsidiário se o mesmo for citado em processo de execução após o 5.º 
ano posterior ao da liquidação. 

a) A afirmação não está correcta, porquanto a lei não estabelece qualquer 

limitação dos efeitos da interrupção quanto ao responsável subsidiário. 

b) A afirmação está incorrecta parcialmente, uma vez que a não citação do 

responsável subsidiário nos cinco anos seguintes ao ano da liquidação, 

limita em relação àquele os efeitos das causas de suspensão e de 

interrupção verificadas relativamente ao devedor originário.  

c) A afirmação está em total concordância com os normativos legais 

vigentes e visa censurar a inercia dos serviços da Administração 

Tributária. 

d) A afirmação está incorrecta uma vez que a efectivação da 

responsabilidade subsidiária traduz um alteração subjectiva do sujeito 

passivo da relação jurídica processual, beneficiando o revertido dos 

mesmos direitos e garantias que o devedor originário, razão pela qual, 

para efeitos da determinação de prescrição da dívida tributária, se 

aplicam a ambos as mesmas disposições legais. 

 

10. A presunção de indeferimento tácito constitui uma ficção jurídica 
destinada a facultar ao lesado o acesso à via judicial perante a omissão 
do dever de decisão. Porém, não preclude a possibilidade do 
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contribuinte vir a recorrer a intimação judicial para um comportamento, 

dever legal de decidir a reclamação que se encontra pendente. 

a) A presunção de indeferimento tácito constitui-se porque não existe um 

dever de decidir por parte dos serviços da Administração Tributária. 

b) A presunção de indeferimento tácito tem por consequência a preclusão 

do direito de acção impugnatória do contribuinte em relação à decisão 

expressa. 

c) A presunção de indeferimento tácito é uma faculdade do contribuinte, 

que este pode utilizar para defender os seus interesses legalmente 

protegidos, mas que não desobriga os serviços da AT dos deveres de 

celeridade e diligência no sentido de promover a decisão expressa do 

procedimento tributário. 

d) A constituição de indeferimento tácito visa garantir imparcialidade e a 

obtenção de uma decisão juridicamente justa e eivada de justiça material 

e equitativa. 

 

11. Não obstante o direito de audição prévia também possa ser exercido 
na forma oral, cabe à entidade que dirige o procedimento fazer a opção 
pela forma oral ou escrita. 

a) O direito de audição tem de ser exercido pela forma escrita, visto que, 

nos termos do n.º 3 do art.º 54.º da LGT, o procedimento tributário segue 

a forma escrita. 

b) Em circunstância alguma o contribuinte pode optar por exercer o direito 

de audição por via oral, salvo se for no âmbito do processo de execução 

fiscal com vista à não efectivação da responsabilidade subsidiária. 
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c) O direito de audição é uma faculdade do contribuinte, logo, nos termos 

da lei, não pode estar sujeito a regras restritivas quanto ao seu exercício 

por parte dos serviços da Administração Tributária. 

d) O exercício do direito de audição é uma faculdade dos contribuintes, 

porém, em cada caso, só poderá de ser exercido pelo interessado nos 

termos e forma que forem fixados pelo órgão responsável pela direcção 

do procedimento. 

 

12. Não tendo o contribuinte sido notificado para a apresentar a 
declaração de rendimentos (Declaração modelo 3), a efectivação da 
liquidação oficiosa fica condicionada a todas as formalidades 
prescritas na lei, pelo a audição prévia do contribuinte não se encontra 
dispensada a sua omissão constitui preterição de formalidade 
insuprível susceptível de provocar a anulação da liquidação. 

a) As situações que permitem dispensar o direito de audição estão 

expressamente previstas na lei, não se encontrando prevista a 

dispensa neste caso, porquanto a liquidação oficiosa é realizada ao 

abrigo de poderes vinculados. 

b) A realização de liquidação oficiosa, nos termos da al. b), do n.º 1 do 

artigo 75.º do CIRS, está sujeita à realização de direito de audição caso 

o contribuinte não tenha sido previamente notificado para apresentar a 

declaração de rendimentos em falta. 

c) A circunstância do contribuinte não ter entregue a declaração de 

rendimentos nos prazos previstos no artigo 60.º do CIRS, permite, só por 

si, a realização da liquidação oficiosa, sem que os serviços tenham de 

observar quaisquer outras formalidades legais, designadamente em 

sede de notificação do contribuinte faltoso. 

d) A notificação do contribuinte para exercer o direito audição previamente 

à realização da liquidação oficiosa não se aplica a contribuintes que 
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obtenham rendimentos da categoria B e estejam enquadrados no regime 

simplificado. 

 

13. Sempre que for considerado relevante para efeitos de apuramento da 
situação tributária do contribuinte, mediante decisão devidamente 
fundamentada com expressa menção das razões, o órgão competente 
pode derrogar o sigilo bancário de modo a permitir o acesso a 
informação bancária e financeira de que o contribuinte seja titular. 

a) A derrogação do sigilo bancário é um acto discricionário do Director-

Geral da AT não estando, em circunstância alguma, sujeito à prévia 

audição do titular dos elementos protegidos. 

b) A derrogação do sigilo bancário pode ser realizada no âmbito de 

qualquer forma de procedimento tributário, designadamente, em sede de 

acção de inspecção, reclamação graciosa ou recurso hierárquico. 

c) No âmbito de um procedimento de inspecção tributária, o Director-Geral 

da AT só pode derrogar o sigilo bancário do sujeito passivo da relação 

jurídica tributária. 

d) Um filho menor não pode deixar de ser considerado como familiar para 

efeitos de derrogação do sigilo bancário. 

 

14. É garantido aos contribuintes o acesso à justiça tributária para tutela 
plena e efectiva dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, 
bastando para o efeito que o contribuinte accione, nos termos da lei, o 
meio processual mais adequado para fazer valer o respectivo direito. 

a) Em caso de erro na forma do processo o contribuinte deve sempre 

convidado a substituí-lo pela forma de forma legalmente correcta. 
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b) O erro na forma de processo afere-se pela adequação do meio 

processual utilizado ao fim por ele visado, de acordo com o pedido 

formulado pelo autor, devendo, sempre que possível, o órgão 

competente efectuar a convolação na forma de processo adequada. 

c) O erro na forma do processo, independentemente da sua natureza 

procedimental ou judicial, e do pedido formulado pelo autor, implica 

sempre a rejeição liminar do requerimento ou da petição do interessado. 

d) O erro na forma do processo é irrelevante, porquanto o órgão 

competente deverá sempre proceder à convolação na forma de 

processo adequada ao pedido formulado pelo autor. 

 

15. Por definição, a revisão oficiosa é da iniciativa dos serviços, porém, a 
lei permite que o impulso processual seja da iniciativa do contribuinte, 
devendo, no entanto, observar os requisitos prescritos na lei.  

a) A revisão oficiosa do acto tributário pode correr no prazo de quatro anos, 

após a notificação da liquidação ou a todo o tempo ainda que o tributo 

tenha sido pago, com fundamento em erro imputável aos serviços. 

b) O impulso processual da iniciativa do contribuinte com vista à revisão 

oficiosa do acto tributário não tem qualquer efeito sobre o prazo de 

revisão previsto na lei. 

c) O indeferimento, tácito ou expresso, do pedido de revisão dos actos 

tributários não é susceptível de controlo judicial. 

d) Sempre que se trate de erro imputável aos serviços e o tributo tiver sido 

pago, caso a revisão oficiosa do acto tributário não ocorra no prazo de 

quatro anos a contar da liquidação ou do pedido do contribuinte 

tempestivamente apresentado, deve o interessado apresentar, antes do 

termo do prazo legal de revisão do acto, novo pedido. 
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16. O princípio da tutela plena e efectiva impede que a impugnação da 
liquidação decorrente da fixação da matéria tributável por métodos 
indirectos esteja condicionada ao prévio pedido de revisão nos termos 
do artigo 91.º da LGT ou à prévia e obrigatória apresentação de 
reclamação graciosa. 

a) Condicionar o acesso aos tribunais, mediante a prévia apresentação de 

alguma forma de procedimento tributário viola direitos fundamentais dos 

contribuintes, pelo que tal imposição consubstancia uma 

inconstitucionalidade. 

b) Não é ilegal ou inconstitucional condicionar o acesso aos tribunais à 

prévia apresentação de pedido de natureza procedimental, porquanto, 

em caso de indeferimento deste, o interessado tem garantida a tutela 

plena e efectiva dos seus direitos e interesses legalmente protegidos. 

c) Por força dos normativos dos n.ºs 1 e 5 do artigo 20.º e do n.º 4 do artigo 

264.º da CRP, ainda que a lei ordinária disponha em sentido diverso, os 

contribuintes têm acesso imediato e sem prévia condição aos tribunais 

tributários para fazer valer em juízo os seus direitos os interesses 

legalmente protegidos. 

d) Condicionar o acesso aos tribunais tributários à prévia apresentação de 

pedido de revisão da matéria tributável ou à prévia apresentação de 

reclamação graciosa representa, em termos materiais, a denegação da 

justiça, colocando em causa o princípio da celeridade. 

 

17. Ainda que a AT esteja legitimada a recorrer aos métodos indirectos 
para a fixação da matéria tributável, na respectiva decisão tem de 
indicar qual o critério que utilizou para a quantificação, o qual, devendo 
constituir um modo adequado de aproximação à realidade, tem de 
apresentar-se como adequado e racionalmente justificado. 
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a) A aplicação de métodos indirectos cai no âmbito dos poderes 

discricionários da Administração Tributária, não estando sujeita a 

requisitos específicos de fundamentação ou de ónus da prova. 

b) A aplicação de métodos indirectos é da responsabilidade do sujeito 

passivo da relação jurídica tributária, visto que ocorre em virtude do 

contribuinte não ter cumprido as suas obrigações tributárias nos exactos 

termos prescritos nas leis fiscais, não estando, portanto, a Administração 

Tributária sujeita à observância de regas específicas quando decide 

realizar a avaliação indirecta da matéria tributável. 

c) A avaliação indirecta é sempre, e em qualquer caso, uma faculdade que 

os Serviços da Administração Tributária poderão ou não utilizar para 

proceder ao apuramento da situação tributária do contribuinte. 

d) A avaliação indirecta, com excepção do regime simplificado, está sujeita 

a regras específicas de fundamentação não sendo suficiente que o 

órgão competente fundamente a sua decisão tendo por referência 

exclusivamente as normas dos n.ºs 1 e 2 do artigo 77.º da LGT. 

 

18. A falta de notificação para exercício do direito de audição prévia 
relativamente ao projecto de relatório de inspecção e a falta de 
notificação do relatório final da inspecção tributária não 
consubstanciam fundamento legal de oposição, enquadrável na alínea 
i), do n° 1, do artigo 204°, do CPPT mas antes fundamento de 
impugnação. 

a) A falta de notificação para direito de audição, bem como do relatório final 

da acção de inspecção são formalidades legais irrelevantes, porquanto, 

revestem a natureza de actos preparatórios, não estando a defesa dos 

interesses do contribuinte prejudicada. 

b) A falta de notificação para direito de audição e/ou a falta de notificação 

do relatório do procedimento de inspecção tributária, embora 
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consubstanciem uma preterição de formalidades legais susceptível de 

provocar a anulação do acto de liquidação não colocam em crise o 

exercício do direito à liquidação do tributo. 

c) A falta de notificação para direito de audição e/ou a falta de notificação 

do relatório do procedimento de inspecção tributária não constitui 

fundamento de oposição, na medida em que se trata de vícios de 

ilegalidade e não de inexigibilidade da dívida. 

d) A falta de notificação para direito de audição e/ou a falta de notificação 

do relatório do procedimento de inspecção tributária podem ser alvo de 

impugnação judicial, com fundamento em preterição de formalidades 

legais, no prazo de 3 meses, devendo para o efeito o contribuinte fazer 

prova do conhecimento efectivo da ilegalidade.  

 

19. Basta à AT provar a factualidade que a levou a não aceitar a respectiva 
dedução de imposto, factualidade essa que tem de ser susceptível de 
abalar a presunção de veracidade das operações constantes da escrita 
do contribuinte e dos respectivos documentos de suporte. Assim, 
compete ao contribuinte o ónus de prova do direito de que se arroga (o 
de exercer o direito à dedução do IVA) e que não é reconhecido pela 
AT, ou seja, o ónus de prova de que as operações se realizaram 
efectivamente e ocorrem os pressupostos de que depende o seu direito 
àquela dedução. 

a) Sempre que a AT verificar factos ou tiver elementos que evidenciem que 

nas declarações ou elementos de escrita dos contribuintes existem 

omissões, erros ou inexactidões, dá-se a inversão do ónus da prova. 

b) No âmbito do procedimento tributário o ónus da prova pertence sempre 

a quem invocar os factos ou a quem tomar a decisão revista esta 

natureza qualitativa ou quantitativa. 

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Viewer

w
ww .do cu -track .com Clic

k t
o buy N

OW!PDF-XChange Viewer

w
ww.docu-track .com



c) A circunstância da AT verificar factos ou deter elementos que indiciem 

de forma fundada que existem omissões, erros ou inexactidões na 

declaração, escrita ou contabilidade do contribuinte, faz cessar a 

presunção de verdade que a lei estabelece em benefício do contribuinte. 

d) A quebra da presunção de verdade estabelecida em benefício do 

contribuinte, no tocante aos elementos e dados inscritos nas 

declarações e elementos de escrita, só pode ser postergada no âmbito 

de acção judicial interposta pelo interessado no decurso do 

procedimento de inspecção tributária, designadamente com fundamento 

em adopção de medidas cautelares. 

 

20. Ao contribuinte é assegurado, por força do n.º 5 do art.º 267.º da CRP 
e 60.º da LGT, a participação na formação das decisões ou 
deliberações que lhe disser respeito, nomeadamente antes da 
liquidação. Porém, a Administração Tributária fica dispensada da 
observância de tal formalidade, no caso da liquidação se efectuar com 
base na declaração do contribuinte. 

a) Não obstante a lesividade do acto de liquidação, sempre que a AT 

efectuar a liquidação com base na declaração do contribuinte, fica 

dispensada do direito de audição, salvo se a declaração for apresentada 

intempestivamente. 

b) Em relação ao procedimento de liquidação a AT está sempre 

dispensada de notificar o contribuinte, porquanto, a montante existe 

sempre outro procedimento tributário prévio à liquidação. 

c) Independentemente do procedimento tributário ser da iniciativa do 

contribuinte ou da iniciativa da Administração Tributária, sempre que a 

decisão seja favorável ao sujeito activo da relação jurídica tributária há 

lugar a dispensa do direito de audição. 
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d) A AT fica dispensada de proporcionar ao contribuinte o exercício do 

direito de audição se o procedimento de liquidação for instaurado com 

base na declaração do contribuinte ou a liquidação for feita com base em 

elementos apurados pela AT e o contribuinte, em momento prévio, tiver 

sido notificado para exercer o direito de audição noutro procedimento 

tributário em relação aos mesmos factos. 

 

21. No domínio da LGT, a audiência do contribuinte antes da decisão de 
aplicação de métodos indiciários não é imposta pela lei nos casos em 
que, antes, o contribuinte já teve oportunidade de se pronunciar sobre 
a questão; designadamente, se foi objecto de uma acção de 
fiscalização, que culminou com um relatório no qual foi feita a proposta 
de tributação por métodos indirectos, e esse relatório lhe foi 
transmitido e sobre ele foi admitido a fazer-se ouvir. 

a) Antes da aplicação de métodos indirectos não há lugar a direito de 

audição, ainda que a decisão sobre a avaliação indirecta não seja 

tomada na sequência de um procedimento de inspecção tributária. 

b) Na ausência de acordo, não há lugar a audição do sujeito passivo. antes 

da decisão do pedido de revisão da matéria colectável, porque nesta 

situação o princípio da participação se concretiza e é assegurado 

através da designação do perito que o representa e assegura a sua 

intervenção no procedimento. 

c) A audição do contribuinte antes da decisão do procedimento de revisão 

da matéria tributável só está dispensada em caso de acordo, salvo se 

tiver sido instaurado processo de inquérito, caso em que tal formalidade 

é sempre dispensada. 

d) A avaliação indirecta é um procedimento de excepção, cujos 

pressupostos estão expressamente previstos na lei, razão pela qual não 
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exige que a decisão do órgão competente seja precedida da audição do 

sujeito passivo da relação jurídica tributária. 

 

22. A instauração de reclamação graciosa constitui um acto interruptivo, 
porém, há que ter em conta que a prestação de garantia ou a realização 
de penhora de bens suficientes para garantia do pagamento da dívida e 
acrescido, aliada à pendência da impugnação, suspende a execução 
fiscal até à decisão do pleito e que esta suspensão determina a 
suspensão do próprio prazo de prescrição. 

a) A reclamação graciosa não tem efeito interruptivo do prazo de 

prescrição, mas sim e apenas efeito suspensivo e desde que tenha sido 

apresentada garantia idónea e adequada ou, em alternativa, ao 

reclamante tenha sido autoriza a dispensa de garantia. 

b) A reclamação graciosa só tem efeito interruptivo do prazo de prescrição 

se previamente à sua apresentação não tiver ocorrido outra causa 

interruptiva. 

c) A suspensão do prazo de prescrição determinada pela reclamação 

graciosa ou pela impugnação judicial não se verificam em caso de 

isenção de prestação de garantia. 

d) A suspensão do prazo de prescrição determinada pela reclamação 

graciosa, recurso hierárquico ou impugnação judicial não é coincidente 

com a suspensão do processo de execução fiscal, na medida em que, 

em regra, o executado é citado em momento prévio à apresentação de 

qualquer um daqueles meios processuais.  

 

23. O princípio constitucional da legalidade tributária, na sua vertente de 
tipicidade, veda a integração analógica de normas de isenção de 
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imposto, embora consinta na sua interpretação extensiva, como, aliás, 
reconhece o legislador ordinário no artigo 10.º do EBF. 

a) Os benefícios fiscais, tal como as normas sobre direitos e garantias, não 

estão sujeitos à reserva de lei formal.  

b) As normas sobre benefícios fiscais são de aplicação retroactiva sempre 

que, em concreto, se apresentem mais favoráveis ao sujeito passivo da 

relação jurídica tributária. 

c) As normas jurídicas que criam benefícios fiscais são de natureza 

substantiva, pelo que só dispõem para o futuro e devem referir de forma 

clara a definição dos seus objectivos e quantificar a despesa que os 

benefícios fiscais representam. 

d) As normas que criam benefícios fiscais são de aplicação imediata, sem 

prejuízo das garantias, direitos e interesses legítimos anteriormente 

constituídos dos contribuintes. 

 

24. O executado tem de alegar e demonstrar que as dificuldades na 
prestação da garantia não lhe são imputáveis, provando que essa 
situação não adveio de uma conduta culposa praticada com intuito de 
diminuir a garantia dos credores. 

a) O princípio da tutela plena e efectiva que garante aos contribuintes o 

acesso ao direito e aos tribunais, sob pena de denegação da justiça, iliba 

os contribuintes de terem de provar a verificação dos pressupostos 

necessários à isenção de prestação de garantia. 

b) Os pressupostos que permitem a concessão de isenção de garantia têm 

de ser invocados e provados pelo interessado através de meios 

probatórios anexos ao respectivo requerimento, não estando sujeito a 

direito de audição o indeferimento do pedido. 
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c) O indeferimento da isenção de garantia com fundamento em ausência 

de prejuízo irreparável ou na circunstância da insuficiência ou 

inexistência de bens ser da responsabilidade do executado, é 

susceptível de impugnação judicial ou, em, alternativa, de acção para 

reconhecimento de direito ou interesse legitimo em matéria tributária. 

d) A dispensa de garantia só é extensível ao sujeito passivo da relação 

jurídica tributária, razão pela qual não pode ser requerida pelo 

responsável tributário no âmbito dos direitos processuais previstos no n.º 

5 do artigo 22.º da LGT. 

 

25. Por força do preceituado no artigo 266.° da CRP, a actividade da 
administração tributária tem de ser levada a cabo em subordinação à 
Constituição e à lei e deve respeitar os direitos e interesses legítimos 
dos cidadãos (princípios da legalidade, da igualdade, da 
proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa fé). 

a) O exercício da actividade tributária está sujeito à prossecução do 

interesse público o qual, no caso da Administração Tributária, visa 

exclusivamente a cobrança das receitas tributárias. 

b) Salvo nos casos previstos na lei, o procedimento tributário está sujeito 

ao princípio da gratuitidade. 

c) A relação jurídica tributária constitui-se com o facto tributário e assenta 

na capacidade contributiva dos contribuintes, razão pela, no âmbito do 

procedimento tributário, as decisões dos órgãos da Administração 

Tributária, estão subordinadas à iniciativa do autor do pedido.  

d) O procedimento tributário tem por finalidade dar expressão e 

materialidade ao exercício da actividade tributária, razão pela qual, sem 

prejuízo do princípio da colaboração, no procedimento tributário não se 

aplicam os princípios da certeza e da segurança jurídicas. 
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26. O pedido de indemnização pode ser dirigido à Administração 
Tributária, no âmbito da tramitação da execução espontânea da 
decisão da oposição, já que a Administração Tributária tem o dever de 
reconstituir a situação que existia previamente à instauração da 
execução fiscal, o que inclui a reparação pelos danos sofridos com a 
prestação da garantia  cfr. artigo 100.º da Lei Geral Tributária. 

a) A lei não impõe qualquer prazo para a Administração Tributária proceder 

à reconstituição da legalidade, em caso de procedência total ou parcial 

de reclamações, recursos administrativos, ou de processo judicial a favor 

do sujeito passivo. 

b) A indemnização por prestação de garantia indevida ou o pagamento de 

juros indemnizatórios, consoante os casos, exigem sempre um impulso 

procedimental da iniciativa do contribuinte. 

c) Só há lugar a indemnização por prestação de garantia indevida em caso 

de erro no procedimento tributário de liquidação imputável aos serviços. 

d) Em caso de procedência total ou parcial de reclamações, recursos 

administrativos, ou de processo judicial a favor do sujeito passivo, a 

Administração Tributária deve proceder à imediata e plena reconstituição 

da situação que existiria se não tivesse sido cometida a ilegalidade. 

 

27. Se for alcançado acordo no processo de revisão da matéria tributável, 
em regra, o contribuinte não poderá na impugnação judicial da 
liquidação operada com base nele assacar qualquer ilegalidade da 
avaliação indirecta em decorrência do disposto no art.º 86.º n.º 4 da 
LGT. 

a) O princípio da tutela plena e efectiva assegura ao contribuinte, mesmo 

em caso de acordo no procedimento de revisão da matéria tributável, o 
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direito de impugnação judicial, podendo neste invocar qualquer 

ilegalidade, quer esta respeite àquele procedimento, quer ao acto de 

liquidação. 

b) Em caso de acordo no procedimento de revisão da matéria tributável fica 

vedado ao contribuinte o direito de impugnação com fundamento em 

erro nos pressupostos ou erro na quantificação da matéria tributável, 

podendo, todavia, o contribuinte invocar em impugnação judicial 

qualquer ilegalidade praticada no procedimento de liquidação. 

c) Ainda que o pedido revisão da matéria tributável tenha por base um 

acordo entre os peritos, a Administração Tributária não está impedida de 

proceder oficiosamente à alteração do valor da matéria tributável. 

d) A irrenunciabilidade do direito de impugnação ou de recurso previsto no 

artigo 96.º da LGT tributária, garante ao contribuinte o direito de 

impugnação em caso de acordo no procedimento de revisão da matéria 

tributável. 

 

28. Os actos praticados pelo gerente de direito num contexto de 
liquidação e encerramento da sociedade executada, juntamente com um 
outro de disposição de vários imóveis da sociedade são suficientes para 
que se possa concluir pela sua gerência de facto nesse período. 

a) A efectivação da responsabilidade subsidiária assenta em pressupostos 

de natureza objectiva e subjectiva que se traduzem na prática de actos 

materiais de administração/gerência e na culpa do responsável 

subsidiário, quer esta respeite à insuficiência do património, quer à falta 

de pagamento. 

b) A efectivação da responsabilidade subsidiária independentemente da 

natureza do tributo e dos factos que a determinam, nunca impõe à 

Administração Tributária o ónus probatório quanto aos pressupostos de 

natureza subjectiva. 
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c) A citação do responsável subsidiário está condicionada à prévia 

excussão do património do devedor originário. 

d) A improcedência de uma oposição judicial em sede de efectivação da 

responsabilidade subsidiária, independentemente dos factos que a 

fundamentam, só depende da Administração Tributária fazer prova da 

existência de actos matérias de gestão, fazendo, assim, prova da 

gerência de facto. 

 

29. Em direito tributário, o regime da caducidade do direito à liquidação 
de impostos encontra actualmente consagração genérica no art.º 45.º 
da Lei Geral Tributária. Em face do disposto no art.º 45.º da LGT, quer o 
exercício do direito à liquidação, quer a notificação do seu conteúdo ao 
contribuinte, e não apenas aquele primeiro acto, têm que ocorrer 
dentro do prazo aplicável a cada situação em concreto, contado do 
facto tributário ou da exigibilidade do imposto, sob pena de operar a 
caducidade de tal direito. O prazo de caducidade justifica-se por razões 
objectivas de segurança jurídica, tendo o propósito último de gerar a 
definição da situação do obrigado tributário num prazo razoável, cujo 
decurso conduz à preclusão do direito do Estado de promover a 
liquidação dos impostos que lhe sejam eventualmente devidos. 

a) A caducidade não é de conhecimento oficioso pelo que o seu 

conhecimento só ocorre se for invocada pelo sujeito passivo da relação 

jurídica tributária através de reclamação graciosa ou impugnação judicial. 

b) Sem prejuízo do ónus legal de reclamação ou impugnação, os princípios 

da certeza e da segurança jurídicas impõem o conhecimento oficioso da 

caducidade do direito à liquidação dos tributos. 

c) Em face dos direitos processuais previstos no n.º 5 do artigo 22.º da 

LGT, a caducidade do direito à liquidação dos tributos pode ser 
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invocada, quer pelo sujeito passivo da relação jurídica tributária, quer 

pelo responsável subsidiário. 

d) A caducidade do direito à liquidação pode ser invocada pelo sujeito 

passivo da relação jurídica tributária em sede de oposição judicial. 

 

30. As normas com base nas quais se determina a responsabilidade 
subsidiária, inclusivamente aquelas que determinam as condições da 
sua efectivação e o ónus da prova dos factos que lhe servem de 
suporte, devem considerar-se como normas de carácter substantivo, 
pois a sua aplicação tem reflexos materiais na esfera jurídica dos 
revertidos. 

a) As normas da LGT que estabelecem as regras sobre a efectivação da 

responsabilidade visam garantir a cobrança dos créditos tributários, 

razão pela qual a reversão do processo de execução fiscal é 

exclusivamente de natureza procedimental, fugindo, assim, ao controlo 

jurisdicional da sua legalidade. 

b) A responsabilidade tributária, independentemente da sua natureza 

solidária ou subsidiária, mesmo quando decorre da figura da substituição 

tributária, está sujeita ao princípio da legalidade tributária. 

c) A decisão sobre reversão do processo de execução fiscal exige que o 

devedor originário tenha sido previamente citado pessoalmente. 

d) A natureza substantiva das normas jurídicas que regulam o instituto da 

efectivação da responsabilidade subsidiária permite que a decisão sobre 

a reversão do processo de execução fiscal seja sindicada através de 

impugnação judicial. 

 

31. O princípio da indisponibilidade dos créditos tributários não está 
explicitamente enunciado na Constituição da República Portuguesa, 
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embora seja um corolário dos princípios da igualdade e da legalidade, 
que vinculam toda a actividade da AT, mais significando que a Fazenda 
Pública não pode, discricionariamente, alterar a relação jurídica 
tributária e, assim, dispor livre e autonomamente dos seus créditos 
(cfr.art.ºs.13 e 266, nº.2, da CRP). 

a) O princípio da indisponibilidade dos créditos tributários só é aplicável ao 

sujeito passivo da relação jurídica tributária, visto que os responsáveis 

subsidiários podem usufruir da dispensa de pagamentos dos juros de 

mora e das custas processuais. 

b) O princípio da indisponibilidade dos créditos tributários permite que os 

órgãos da Administração Tributária concedam aos devedores moratórias 

adequadas ao pagamento das dívidas, com vista a não colocar em 

causa a continuidade do exercício da actividade económica ou 

empresarial. 

c) O princípio da indisponibilidade dos créditos tributários só permite a 

concessão de moratórias nos termos previstos na lei e a redução dos 

créditos com estrita observância do princípio da legalidade tributária. 

d) O princípio da indisponibilidade dos créditos tributários só abrange a 

dívida principal, podendo os órgãos da Administração tributários dispor 

livremente sobre os juros e os acréscimos legais. 

 

32. O direito à informação encontra-se consagrado na LGT, em termos 
gerais, e em termos específicos, podendo o requerente de informação 
vinculativa impugnar a decisão de recusa da sua prestação com 
fundamento em especial complexidade técnica. 

a) O direito à informação é um direito dos contribuintes que beneficia de 

protecção constitucional, não podendo a Administração Tributária 

recusar a sua prestação. 
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b) A recusa da prestação da informação vinculativa, nos casos previstos na 

lei, pode ser alvo de intimação para consulta de documentos e 

passagem de certidões. 

c) A recusa de prestação de informação vinculativa, quando legalmente 

fundamentada pode ser alvo de recurso hierárquico ou de impugnação 

judicial. 

d) A recusa de prestação de informação vinculativa encontra-se prevista na 

lei, podendo, no entanto, a decisão ser sindicada através de acção 

administrativa. 

 

33. A lei prevê expressamente o recurso a avaliação indirecta nas 
situações em que a capacidade declarada, ou mesmo totalmente não 
declarada, difere da capacidade manifestada e que são as situações de 
manifestações de fortuna e de acréscimos patrimoniais não 
justificados, cujos requisitos e pressupostos encontram 
desenvolvimentos no artigo 89.º-A da LGT. 

a) Só há lugar a tributação através de manifestações de fortuna quando o 

contribuinte não proceder à entrega da declaração de rendimentos ou 

quando esta for entregue for do prazo legal. 

b) A tributação com fundamento em manifestações de fortuna ou de 

acréscimos patrimoniais não pressupõe o recurso à derrogação do sigilo 

bancário. 

c) A decisão de avaliação indirecta com fundamento em manifestações de 

fortuna ou em acréscimos patrimoniais não é susceptível de impugnação 

administrativa, apenas podendo ser sindicável através de recurso 

judicial. 

d) A tributação através de manifestações de fortuna ou de acréscimos é 

aplicável a todo tipo de sujeito passivo da relação jurídica tributária. 
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34. O art.º 63.º, n.º 4 da LGT consagra o princípio da irrepetibilidade do 
procedimento de inspecção tributária. A tutela visada por esta norma é 
a segurança jurídica, o reforço da confiança e a estabilidade da relação 
contribuinte-fisco. 

a) Em sede de avaliação indirecta, a irrepetibilidade do procedimento de 

inspecção tributária não é aplicável, em caso de condenação do 

contribuinte, com trânsito em julgado, por prática de crime de fraude 

fiscal envolvendo os elementos que serviram de base à quantificação da 

matéria tributável, considerando-se o prazo de caducidade suspenso no 

período entre a notificação da liquidação e a decisão judicial. 

b) O procedimento de inspecção tributária de natureza externa, com vista 

ao apuramento da situação tributária do contribuinte, só pode ser 

repetido mediante decisão fundamentada do Director-Geral da AT, ou do 

órgão em quem tenha sido delegada tal competência, com base em 

factos novos, e desde que o procedimento tenha início até ao termo do 

prazo de caducidade. 

c) Sempre que para proceder ao apuramento da situação tributária do 

contribuinte se justificar a derrogação do sigilo bancário, a 

irrepetibilidade do procedimento de inspecção tributária não se aplica, 

ainda que se trate de procedimento externo. 

d) A irrepetibilidade do procedimento de inspecção tributária só se verifica 

em sede de avaliação directa e em relação à acção de inspecção 

externa. 

 

35. O princípio do inquisitório não prejudica o ónus alegatório e 
probatório que recai sobre os contribuintes. 

a) O princípio do inquisitório só é aplicável ao processo judicial tributário. 
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b) O juiz do tribunal tributário forma a sua convicção em função da prova 

produzida pelas partes, pelo que lhe está vedado ordenar oficiosamente 

a realização de qualquer diligência para apurar a verdade sobre os 

factos controvertidos. 

c) O princípio do inquisitório, o qual permite que sejam ordenadas 

oficiosamente diligências úteis ao conhecimento da verdade sobre os 

factos invocados, tem aplicação no âmbito do procedimento tributário e 

do processo judicial tributário. 

d) O princípio do inquisitório não se aplica no procedimento tributário nem 

no processo judicial tributário, visto que, nos termos da lei, o ónus da 

prova pertence a quem invocar os factos. 
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