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NOTA	DE	ACTUALIZAÇÃO	
 

A longevidade do manual relativo aos “Procedimentos de actos inspectivos - 

Aplicação prática” é relativamente curta. Todavia, a permanente e sistemática 

dinâmica do quadro legislativo, que sofre frequentes alterações ou 

ajustamentos legais cirúrgicos, obriga a um trabalho regular de actualização 

dos instrumentos disponibilizados para auxiliar os Contabilistas Certificados no 

exercício quotidiano da sua actividade profissional, bem como para consolidar 
a formação nas temáticas da fiscalidade e matérias conexas. 

Nesta perspectiva, e atentas as alterações introduzidas pela Lei n.º 42/2016, de 

28 de dezembro - Orçamento do Estado para o ano de 2017 – na Lei Geral 

Tributária (LGT) e no Regime Complementar do Procedimento de Inspecção 

Tributária e Aduaneira (RCPITA), procedemos à revisão global do texto do 

manual, de modo a fazer reflectir as alterações legais em causa, 

designadamente, as que têm impacto relevante na marcha do procedimento de 
inspecção tributária. 

Outrossim, se actualizaram os exemplos práticos – acção de inspecção e prazo 

de caducidade- à dinâmica do tempo, fazendo-se a alteração dos períodos de 

tributação. 

Por fim, tendo em consideração que a jurisprudência dos Tribunais Tributários 

traduz a aplicação do direito e da melhor doutrina ao caso concreto, e que a 

mesma é, inquestionavelmente, uma fonte de aprendizagem e de inspiração 

técnica na percepção da correcta aplicação da lei, procedemos ao reforço das 

referências jurisprudências, com menção de novos acórdãos dos Tribunais 
Tributários Superiores (STA, TCAS, TCAN). 
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1.	INTRODUÇÃO	
 

No contexto da actividade tributária a função desenvolvida pelos Contabilistas 

Certificados assume uma especial relevância, na medida em que estes 

profissionais com o seu saber, dedicação e empenho contribuem para que uma 

parte significativa de sujeitos passivos e demais obrigados tributários procedam 

com rigor, activa e espontaneamente ao cumprimento das suas obrigações 

tributárias. A tipologia das obrigações tributárias é diversificada e complexa, 

constituindo um campo de intervenção que pode potenciar desequilíbrios e 

dificuldades na relação dos contribuintes com a Administração Tributária. É 

neste plano, que tendencialmente pode ser um espaço de emergência 

conflitual, que o contabilista certificado pode constituir um vector de 

pacificação, de integração e de normalização da situação tributária dos sujeitos 

passivos. O quadro estatutário (artigo 73.º do EOCC) estabelece que a acção 

dos contabilistas certificados dê expressão ao adequado cumprimento das 

obrigações tributárias por parte das entidades por cujas contabilidades sejam 

responsáveis. Este desiderato só será alcançado por quem seja titular de um 

denso, consistente e dinâmico acervo de conhecimentos nos domínios da 

fiscalidade e da contabilidade, sem prejuízo de outras áreas técnicas 

complementares. No campo da fiscalidade é essencial ter o domínio dos 

códigos substantivos, mas, outrossim, é necessário conhecer as áreas 

essenciais do procedimento e do processo tributário, porquanto este 

conhecimento integrado permite elevar o rigor no cumprimento dos deveres 

fiscais, mas também habilita ou reforça os níveis de exigência da observância 

dos direitos e garantias dos contribuintes. É nesta perspectiva de cariz dualista 

que procedemos à elaboração deste manual sobre o procedimento de 

inspecção tributária. Com efeito, há que reconhecer que no âmbito das suas 

atribuições, a Autoridade Tributária e Aduaneira tem a prorrogativa de 

desenvolver acções de controlo e fiscalização para observar as realidades 

tributárias e avaliar a conformidade do cumprimento das obrigações tributárias. 

Nos termos da lei, qualquer contribuinte ou obrigado tributário pode ser alvo de 
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um procedimento de inspecção tributária. Nesta medida, impõe-se que os 

contabilistas certificados tenham um profícuo, real e útil conhecimento do 

enquadramento conceptual, dos princípios ordenadores da actuação prática, da 

diversidade de actos que podem ser praticados, dos formalismos legais e da 

estrutura do procedimento de inspecção tributária, de modo a que, facilmente, 

possam identificar em que fase da marcha procedimental é ou deve ser 

praticado cada acto ou formalidade por parte da Administração Tributária. De 

igual modo, este conhecimento permite determinar e preparar a forma de reagir 

ou actuar perante a interpelação dos inspectores tributários ou de outro órgão 

da Administração Tributária, bem como contribui para reforçar as noções 

técnicas e de experiência sobre algumas contingências da relação jurídica 

tributária e dos deveres e direitos tributários. Foi nossa preocupação elaborar 

um documento que vos dê um conhecimento global e integrado da acção 

inspectiva desenvolvida pelos serviços da AT, bem como das suas 

consequências e efeitos, razão pela qual fizemos uma aproximação aos 

procedimentos que permitem a realização e concretização dos actos tributários 
ou em matéria tributária subsequentes ao procedimento de inspecção tributária. 

Esperamos que este manual sobre o procedimento de inspecção tributária 

constitua um instrumento de ajuda na compreensão das diversas vicissitudes 

de uma acção de inspecção, e que, designadamente, seja um auxiliar de apoio 

e motivação no reforço e incremento da vossa actividade profissional. 

 

2.	ANTECEDENTES	HISTÓRICOS	
 

A necessidade de proceder ao controlo do cumprimento das obrigações 

tributárias será tão velhusca quanto o poder tributário. E é nossa convicção, 

que não obstante a modernização das estruturas orgânicas e funcionais dos 

serviços tributários, acompanhada de uma fenomenal evolução tecnológica e 

da disponibilidade de ferramentas informáticas e digitais, esta necessidade 

continuará a acompanhar a imperatividade da função colectora do Estado. 

Embora tenham de ser percepcionadas à luz da realidade actual, as palavras 
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integradas no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 363/78, de 28 de Novembro, (lei 

orgânica da Direcção Geral das Contribuições e Impostos) continuam a ter uma 

enorme actualidade, visto que a evolução da atitude da natureza humana, 

ainda que se adapte às exigências económicas, sociais e legais do seu tempo, 

tem uma profunda tendência para regressar às zonas de conforto, nas quais os 

deveres e obrigações não são opções prioritárias. Dizia-se, então, ao tempo 

que “(…) a Direcção Geral das Contribuições e Impostos assemelha-se, em 

muitos aspectos, a uma empresa: o seu fim primordial é liquidar o maior 

volume de receitas. Não é um organismo estático. É uma administração 

dinâmica, que não espera o utente dos seus serviços na sua repartição, antes 

procura averiguar por todos os meios – fiscalização interna e fiscalização 

externa – qual é a situação concreta dos diversos contribuintes para verificar se 

estão a ser tributados em conformidade com a lei. Não pode confiar só nas 

declarações do contribuinte, tendo de verificar se elas são correctas, a fim de 

lhe liquidar o imposto adequado à sua capacidade contributiva”. Esta 

necessidade continua a ser uma realidade objectiva. E ela persiste não 

obstante a AT beneficiar de diversas linhas ou fontes de informação que pode 

manipular, cruzar e interpretar para apurar a real situação tributária do sujeito 

passivo da relação jurídica tributária. Acresce que, uma análise cronológica das 

estruturas orgânicas e funcionais afectas à área da prevenção e fiscalização 

tributária, é bastante esclarecedora da evolução que se verificou até aos dias 

de hoje. A diferença é significativa e para melhor, quer na preparação técnica 

dos inspectores tributários, quer da tipologia e diversificação de instrumentos e 

ferramentas de que dispõem para o exercício da função inspectiva. A tudo isto 

acresce que a qualificação, preparação e consciência tributária da generalidade 

dos contribuintes e dos agentes económicos também evoluiu de forma positiva 

e hoje todos acolhem, de forma muito mais ampla e pacífica, o cumprimento 

das obrigações tributárias como um dever de cidadania e como um vector 
fundamental da modernização da sociedade. 

Todavia, os erros, as omissões ou as irregularidades são inerentes à dinâmica 

da vida, bem como os fenómenos e comportamentos desviantes ou, ainda, as 

acções ilícitas ou fraudulentas, não foram banidos, e dificilmente o serão 

alguma vez, da dialéctica societária quotidiana. A escalpelização dos 
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normativos legais evidencia que ao longo do tempo os serviços de fiscalização 

ou de inspecção tributária sempre tiveram, basicamente, por preocupação o 

exame, a análise ou a verificação da escrita dos contribuintes, no sentido de 

avaliar da conformidade e correcto cumprimento das obrigações tributárias. 

Evidenciam, outrossim, que a definição da estrutura orgânica e funcional dos 

serviços de fiscalização foi sendo bastante díspar, tendo feito uma evolução 

histórica no sentido da obtenção de maior capacidade de intervenção, maior 

celeridade, eficácia e eficiência, porquanto, a actividade inspectiva contribui 
para a justiça tributária.  

No contexto desta evolução, que se reputa de positiva, há um aspecto de 

enorme relevância, que se prende com a regulamentação da actividade 

inspectiva, a intervenção da inspecção tributária focalizava-se na estrutura 

orgânica, atribuições e competência das diversas unidades orgânicas, só a 

partir de 1999 é que, conjuntamente com aquele tipo de regulamentação, 

passou a existir uma regulação completa, integral e equilibrada da actividade 

inspectiva da Administração Tributária, desenhada num quadro de equilíbrio 

entre os deveres e os direitos dos contribuintes. Esta nova regulamentação foi 

introduzida pelo Regime Complementar do Procedimento de Inspecção 

Tributária (RCPIT), aprovado prelo Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de Dezembro, 

entretanto, alvo de algumas alterações legislativas, sendo hoje designado por 

RCPITA, pelo que é extensivo à actividade tributária e aduaneira. 

Este manual tem por objectivo abordar, problematizar e enquadrar a 

intervenção dos serviços de inspecção tributária através da prática dos actos 

inspectivos tendentes ao apuramento da verdade material sobre a situação 
tributária dos contribuintes. 

 

3.	ENQUADRAMENTO	DO	PROCEDIMENTO	DE	INSPECÇÃO	TRIBUTÁRIA	
 

O dever de pagar impostos deriva da relação jurídica tributária, relação que é, 

simultaneamente, fonte de direitos e de deveres ou obrigações e que assenta 

num contrato social entre os cidadãos, os agentes económicos e os órgãos do 
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Estado. Todos devem pagar impostos que tenham sido criados nos termos da 

Constituição e que cuja liquidação e cobrança se faça nos termos da lei, de 

modo a que o sistema fiscal obtenha recursos financeiros que permitam que os 

diversos serviços públicos prestem serviços (fundamentais ou essenciais) à 

colectividade (justiça, segurança, educação, saúde, etc.) – artigo 103.º da 
Constituição da Republica Portuguesa (CRP). 

Os impostos devem ser pagos em função da capacidade contributiva e poder 

económico de cada contribuinte, e de acordo com o enquadramento legal da 

actividade profissional ou económica desenvolvida por cada pessoa física ou 

jurídica. A experiência da vida demonstra que nem todos estão disponíveis 

para aceitar esta realidade e contribuir de forma solidária e voluntária para o 

que se pode designar por “erário público”. Os recursos, por definição, são 

escassos e tal circunstância pode motivar uma certa tendência para o 

incumprimento. Porém, os factores que concorrem para a inobservância dos 

deveres fiscais são muito díspares, e podem perpassar pelo desconhecimento 

da lei (embora este não seja relevante para justiçar o incumprimento da 

obrigação – artigo 6.º do Código Civil), pela densificação e elevada 

complexidade do ordenamento jurídico tributário, pela acentuada instabilidade 

legislativa, por factores de instabilidade económica e social ou ainda por outras 

variáveis sociológicas. São, assim, significativos os potenciais riscos de 

incumprimento, embora este não tenha uma única natureza e caracterização, o 

que deverá obrigar a que o reenquadramento legal das situações seja 

diversificado e feito em função da real motivação do agente incumpridor, em 

apelo aos princípios da legalidade, proporcionalidade, igualdade, justiça, 

confiança e boa-fé. 

É, portanto, fundamental que a actividade tributária integre uma função 

inspectiva devidamente apetrechada técnica e operacionalmente, de modo a 

repor o equilíbrio na repartição do esforço entre os contribuintes, sempre que 

se registem condutas desviantes ou ilícitas. Nesta conformidade, os órgãos 

competentes da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), podem, nos termos da 

lei, desenvolver todas as diligências necessárias ao apuramento da situação 

tributária dos contribuintes. Estas diligências são enquadradas no 

procedimento de inspecção tributária, o qual constitui uma forma de 
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procedimento tributário (n.º 6 do artigo 54.º da LGT) e está regulado no 

Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de Dezembro. O procedimento de inspecção 

tributária, essencialmente, visa a observação das realidades tributárias, a 

verificação do cumprimento das obrigações tributárias e a prevenção das 

infracções tributárias. Como forma de procedimento tributário, o exercício da 

acção inspectiva está sujeito aos propósitos e princípios gerais aplicáveis ao 

procedimento (prossecução do interesse público, e princípios da legalidade, da 

igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da celeridade, 

no respeito pelas garantias dos contribuintes e demais obrigados tributários) – 

artigo 55.º da Lei Geral Tributária (LGT) – tendo, porém, o legislador, de entre o 

acervo de princípios Constitucionais, procedido à eleição de alguns que 

considerou essenciais e específicos da acção de inspecção tributária. Estes 

princípios estão plasmados nos artigos 5.º a 9.º do RCPITA e consistem no 
seguinte:  

• Princípio da verdade material: visa que no procedimento de inspecção 

seja descoberta a verdade material sobre a situação tributária do 

sujeito passivo e demais obrigados tributários, devendo a 

Administração Tributária adoptar oficiosamente as iniciativas 
adequadas a este objectivo; 

• Princípio da proporcionalidade: determina que as acções e medidas 

integradas no procedimento de inspecção tributária sejam adequadas e 

proporcionais aos objectivos da acção de inspecção tributária; 

• Princípio do contraditório: determina que no procedimento de 

inspecção tributária seja garantido o princípio do contraditório, sem que 

este, no entanto, possa pôr em causa os objectivos das acções de 

inspecção, nem afectar o rigor, a operacionalidade e a eficácia 

exigidas, em termos legais e funcionais; 

• Princípio da cooperação: determina que os serviços de inspecção 

tributária (inspectores tributários) e os sujeitos passivos ou demais 

obrigados tributários devem, mutuamente, num quadro de respeito e 
urbanidade, pugnar pela colaboração e cooperação. 
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Este dever de cooperação é, em especial, extensivo a estabelecimentos e 

organismos, ainda que personalizados, do Estado, das Regiões Autónomas e 

das autarquias locais, as associações públicas, as empresas públicas ou de 

capital exclusivamente público, as instituições particulares de solidariedade 

social e as pessoas colectivas de utilidade pública. Em face do quadro legal 

disponível e do modelo padrão que desenha a conduta ideal dos contribuintes, 

ainda que incumpridores, poder-se-ia percepcionar que a actividade inspectiva 

é naturalmente pacífica e aceite pela generalidade dos contribuintes. Esta 

caracterização corresponde acentuadamente à verdade, embora se perceba 

que a natureza humana, geneticamente, não gosta de ser inspeccionada. 

Conhecedor desta patologia humana, o legislador consagrou na lei importantes 

e específicas prerrogativas para a inspecção tributária (n.º 1 do artigo 63.º da 
LGT e artigos 28.º, 29.º e 30.º do RCPITA). 

De modo a prosseguir o interesse público e a alcançar os objectivos definidos 

para o procedimento de inspecção tributária, no quadro do poder inspectivo da 

AT, os inspectores tributários podem concretizar as diligências seguintes: 

• Aceder livremente às instalações ou locais onde possam existir 

elementos relacionados com a actividade dos contribuintes ou com a 
dos demais obrigados tributários; 

• Examinar e visar os livros e registos da contabilidade ou escrituração, 

bem como todos os elementos susceptíveis de esclarecer a situação 
tributária dos contribuintes; 

• Aceder, consultar e testar o sistema informático dos sujeitos passivos, 

incluindo a documentação sobre a sua análise, programação e 

execução; 

• Solicitar a colaboração de quaisquer entidades públicas necessária ao 

apuramento da situação tributária da entidade inspeccionada ou de 

terceiros com quem mantenham relações económicas, 

designadamente, através da prestação de informações e exame de 

documentos ou de outros elementos em poder de quaisquer serviços, 

estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados, do Estado, 
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das Regiões Autónomas e autarquias locais, de associações públicas, 

de empresas públicas ou de capital exclusivamente público, de 

instituições particulares de solidariedade social e de pessoas colectivas 
de utilidade pública; 

• Requisitar documentos e trocar correspondência com os notários e 
conservadores; 

• Pedir esclarecimentos aos Contabilistas Certificados, que sejam ou 

tenham sido responsáveis pela contabilidade dos sujeitos passivos ou 

obrigados tributários, sobre a situação tributária das entidades 

inspeccionadas; 

• Trocar correspondência, em serviço, com quaisquer entidades públicas 

ou privadas sobre questões relacionadas com o desenvolvimento da 
sua actuação; 

• Adoptar, nos termos da lei, as medidas cautelares adequadas à 
aquisição e conservação da prova; 

• Requisitar às autoridades policiais e administrativas a colaboração 

necessária ao exercício das suas funções, no caso de ilegítima 

oposição do contribuinte à realização da inspecção. 

As prorrogativas de que o inspector tributário beneficia no contexto da acção de 

inspecção têm o fundamental desiderato de permitir que aquele proceda à 

avaliação, análise e exame dos bens, documentos e demais elementos, de 

modo a que possa formular juízos técnicos e recolher os documentos e demais 

elementos probatórios, adequados ao necessário suporte factual e jurídico das 
conclusões a que chegar na acção de inspecção. 

De modo a que o inspector tributário desenvolva a sua actividade de forma 

adequada, equilibrada e profícua, a entidade inspeccionada tem o ónus de 

disponibilizar ao inspector tributário nas suas instalações um espaço ajustado e 
compatível com o exercício da acção inspectiva. 

No tocante à falta de cooperação do contribuinte, há que sublinhar que esta só 

é legítima em caso de falta de credenciação do inspector tributário ou, então 
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nas situações previstas no n.º 5 do artigo 63.º da LGT e que consistem em o 
inspector tributário pretender: 

• Ter acesso à habitação do contribuinte; 

• Consultar elementos abrangidos pelo segredo profissional ou outro 

dever de sigilo legalmente regulado, não abrangido com excepção pela 
lei;  

• Ter acesso a factos da vida íntima dos cidadãos. 

Igual situação se coloca se da acção do inspector tributário resultar violação 

dos direitos de personalidade e outros direitos, liberdades e garantias dos 

cidadãos, nos termos e limites previstos na Constituição e na lei. Em todas 

estas circunstâncias, em caso de oposição do contribuinte, o inspector 

tributário só poderá realizar a diligência se for concedida autorização pelo juiz 

do tribunal da comarca competente com base em pedido fundamentado da 
Administração Tributária. 

Há que concluir que, para proceder ao apuramento da situação tributária dos 

contribuintes, a Administração Tributária, no desenvolvimento do seu poder 

inspectivo, pode usufruir de diversas fontes de informação com diversa 

natureza, formato ou suporte, podendo sempre invocar o dever de cooperação 

devido pelo sujeito passivo, demais obrigados tributários, serviços e 

organismos públicos, entidades financeiras e demais entidades publicas e 

privadas, nos termos previstos nos códigos e leis tributárias, bem como pode 

utilizar, ainda, informação e elementos obtidos ao abrigo dos instrumentos 
internacionais que regulam a assistência e cooperação administrativa mútua. 

 

4.	OS	FINS	E	OBJECTIVOS	DO	PROCEDIMENTO	DE	INSPECÇÃO	TRIBUTÁRIA	
 

A Administração Tributária tem poderes de inspecção que pode utilizar no 

âmbito das suas atribuições e competências para desenvolver acções 

inspectivas de modo a verificar se os contribuintes e demais obrigados 

tributários cumpriram as suas obrigações tributárias. Nos termos da lei, o 
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procedimento de inspecção tributária visa a observação das realidades 

tributárias, a verificação do cumprimento das obrigações tributárias e a 

prevenção das infracções tributárias. A prossecução destes fins pode implicar 
que a actuação da Administração Tributária incida sobre: 

• A confirmação dos elementos declarados pelos sujeitos passivos e 

demais obrigados tributários; 

• A indagação de factos tributários não declarados pelos sujeitos 

passivos e demais obrigados tributários; 

• A inventariação e avaliação de bens, móveis ou imóveis, para fins de 

controlo do cumprimento das obrigações tributárias; 

• A promoção, nos termos da lei, do sancionamento das infracções 

tributárias; 

• A cooperação, nos termos das convenções internacionais ou 

regulamentos comunitários, no âmbito da prevenção e repressão da 
evasão e fraude. 

Cada contribuinte, em função da actividade profissional ou económica que 

desenvolva, tem um determinado enquadramento jurídico-tributário, que lhe 

impõe o cumprimento de um acervo de obrigações tributárias. A natureza 

destas obrigações pode ser díspar, consistindo umas na obrigação de pagar a 

prestação tributária ou de entregar nos cofres do Estado a dívida tributária, 

revestindo estas obrigações a caracterização de obrigação principal – n.º 1 do 

artigo 31.º da LGT. Outras obrigações assumem natureza acessória e, em 

regra, consistem na obrigação de apresentação de declarações, na exibição de 

documentos fiscalmente relevantes, incluindo a contabilidade ou escrita, e a 

prestação de informações. Para este efeito serão documentos fiscalmente 

relevantes os livros, demais documentos e respectivas versões electrónicas, 

indispensáveis ao apuramento e fiscalização da situação tributária do 
contribuinte. 

Importa ter em consideração que se presumem verdadeiras e de boa-fé as 

declarações dos contribuintes apresentadas nos termos previstos na lei, bem 

como os dados e apuramentos inscritos na sua contabilidade ou escrita, 

quando estas estiverem organizadas de acordo com a legislação comercial e 
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fiscal, sem prejuízo dos demais requisitos de que depende a dedutibilidade dos 
gastos. 

Nos termos do artigo 57.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares (CIRS), os sujeitos passivos devem apresentar, 

anualmente, uma declaração de modelo oficial – Declaração de Rendimentos 

modelo 3 – relativa aos rendimentos do ano anterior e a outros elementos 

informativos relevantes para a sua concreta situação tributária, nomeadamente 

para os efeitos do artigo 89.º-A da Lei Geral Tributária, devendo ser-lhe juntos, 

fazendo dela parte integrante os anexos e outros documentos que para o efeito 

sejam mencionados no referido modelo. Esta declaração tem de ser entregue 

nos prazos estabelecidos no artigo 60.º do CIRS. Os titulares de rendimentos 

da categoria B que não estejam abrangidos pelo regime simplificado de 

tributação são obrigados a dispor de contabilidade organizada, nos termos da 

lei comercial e fiscal, que permita o controlo do rendimento apurado, bem 

como, nos termos o artigo 113.º do CIRS, devem entregar anualmente uma 

declaração de informação contabilística e fiscal, de modelo oficial, relativa ao 

ano anterior, quando possuam ou sejam obrigados a possuir contabilidade 

organizada ou quando estejam obrigados à apresentação de qualquer dos 

anexos que dela fazem parte integrante. Outras obrigações acessórias existem 

para os sujeitos passivos de IRS, cuja tipologia depende da categoria de 

rendimentos auferidos pelo interessado, de entre as quais se destaca a 

obrigação de emissão de facturas e recibos. Por exemplo, os titulares dos 

rendimentos da categoria B, quando não possuam contabilidade organizada, 

são obrigados a efectuar os registos enunciados no artigo 116.º do CIRS. No 

entanto, se não forem obrigados a dispor de contabilidade organizada e se 

possuírem um sistema de contabilidade que satisfaça os requisitos adequados 

ao correcto apuramento e fiscalização do imposto podem não efectuar os 

registos a que se refere aquele artigo. Há ainda que sublinhar que, com o 

propósito de permitir a fiscalização das operações e o controlo do imposto 

devido, em termos genéricos, nos quatros anos seguintes ao da ocorrência do 

facto tributário, as pessoas sujeitas a IRS devem apresentar, no prazo de 15 

dias, os documentos comprovativos dos rendimentos auferidos, das deduções 

e de outros factos ou situações mencionadas na respectiva declaração, quando 
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a Autoridade Tributária e Aduaneira os exija. O prazo para o efeito, a 

requerimento do interessado devidamente fundamentado, pode ser alargado 

para 25 dias quando existirem dificuldades na obtenção da documentação 

exigida. Em caso de extravio de algum documento por motivo não imputável ao 

sujeito passivo, este não está impedido de utilizar outros elementos de prova 
dos factos com relevância fiscal. 

As obrigações acessórias dos sujeitos passivos de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) constam do artigo 117.º do Código 

do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC) e basicamente 

consistem em apresentar: i) a Declaração de inscrição, de alterações ou de 

cessação; ii) a Declaração periódica de rendimentos, a que se refere o artigo 

120.º do CIRC; iii) a Declaração anual de informação contabilística e fiscal. A 

declaração periódica de rendimentos a que se refere a alínea b) do n.º 1 do 

artigo 117.º do CIRC deve ser enviada, anualmente, por transmissão 

electrónica de dados, até ao último dia do mês de Maio, independentemente de 

esse dia ser útil ou não útil, salvo se os sujeitos passivos, nos termos dos n.ºs 

2 e 3 do artigo 8.º do CIRC, adoptarem um período de tributação diferente do 

ano civil, caso em que a declaração de rendimentos deve ser enviada até ao 

último dia do 5.º mês seguinte à data do termo desse período, 

independentemente de esse dia ser útil ou não útil. Por sua vez, a declaração 

anual de informação contabilística e fiscal a que se refere a alínea c) do n.º 1 

do artigo 117.º do CIRC deve ser enviada,	 por transmissão electrónica de 

dados, até ao dia 15 de Julho, independentemente de esse dia ser útil ou não 

útil, nos termos e com os anexos que para o efeito sejam mencionados no 

respectivo modelo oficial. Os sujeitos passivos que, nos termos da lei, tenham 

um período de tributação não coincidente com o ano civil, a declaração deve 

ser enviada até ao 15.º dia do 7.º mês posterior à data do termo do respectivo 

período de tributação, independentemente de esse dia ser útil ou não útil, 

reportando-se a informação, consoante o caso, ao período de tributação ou ao 
ano civil cujo termo naquele se inclua. 

Não obstante as especificidades de cada actividade e as vicissitudes 

decorrentes do enquadramento fiscal de cada contribuinte, em termos 

genéricos, podemos afirmar que as sociedades comerciais ou civis sob forma 
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comercial, as cooperativas, as empresas públicas e as demais entidades que 

exerçam, a título principal, uma actividade comercial, industrial ou agrícola, 

com sede ou direcção efectiva em território português, bem como as entidades 

que, embora não tendo sede nem direcção efectiva neste território, aqui 

possuam estabelecimento estável, são obrigadas a dispor de contabilidade 

organizada nos termos da lei que, além dos requisitos indicados no n.º 3 do 

artigo 17.º do CIRC, deve permitir o controlo do lucro tributável. Em ordem a 

permitir a fiscalização das operações e o controlo do imposto devido, as 

entidades com sede ou direcção efectiva em território português que não 

exerçam, a título principal, uma actividade comercial, industrial ou agrícola 

devem possuir obrigatoriamente registos referentes a: i) obtenção de 

rendimentos, organizados segundo as várias categorias de rendimentos 

considerados para efeitos de IRS; ii) encargos, cujo registo deve ser 

organizado de modo a distinguirem-se os encargos específicos de cada 

categoria de rendimentos sujeitos a imposto e os demais encargos a deduzir, 

no todo ou em parte, ao rendimento global; iii) registos de inventário, em 31 de 

Dezembro, dos bens susceptíveis de gerarem ganhos tributáveis na categoria 

de mais-valias. De modo a facilitar o exercício dos poderes de fiscalização e 

controlo por parte dos serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira, todos os 

sujeitos passivos de IRC devem ter a contabilidade ou os elementos de 

escrituração centralizada em estabelecimento ou instalação situado no território 

português, com especial enfoque que, no tocante às pessoas colectivas e 

outras entidades residentes neste território, a centralização abrange igualmente 

as operações realizadas no estrangeiro, bem como no que respeita às pessoas 

colectivas e outras entidades não residentes no território português, mas que 

aqui disponham de estabelecimento estável, a centralização abrange apenas 

as operações que lhe sejam imputadas nos termos do CIRC, devendo, no caso 

de existir mais de um estabelecimento estável, abranger as operações 

imputáveis a todos eles. A informação relativa ao estabelecimento ou 

instalação em que for feita a centralização da contabilidade ou escrita deve 

constar na declaração de inscrição no registo e,	 quando se verificarem 

alterações daqueles elementos, na declaração de alterações, ambas 

mencionadas no artigo 118.º do CIRC. Há que sublinhar que os sujeitos 

passivos de IRC têm uma especial obrigação de observar as regras 
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estabelecidas na lei no que respeita à execução da contabilidade e realização 

dos registos fiscalmente relevantes, pelo que importa sublinhar que nos termos 

das normas do artigo 123.º do CIRC, não são permitidos atrasos na execução 

da contabilidade superiores a 90 dias, contados do último dia do mês a que as 

operações respeitam e que os livros, registos contabilísticos e respectivos 

documentos de suporte devem ser conservados em boa ordem durante o prazo 

de 10 anos. 

As obrigações acessórias dos sujeitos passivos do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) constam, em termos gerais, do artigo 29.º do Código do 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), mas importa referir, 

especificamente, que, nos termos do artigo 44.º do CIVA, a sua contabilidade 

deve ser organizada de forma a possibilitar o conhecimento claro e inequívoco 

dos elementos necessários ao cálculo do imposto, bem como a permitir o seu 

controlo, comportando todos os dados necessários ao preenchimento da 

declaração periódica do imposto. Os sujeitos passivos de IVA que, em face do 

volume de negócios ou por efeito de enquadramento em regime especial não 

sejam obrigados a possuir contabilidade organizada, para registos das suas 

operações e de modo a permitir o apuramento do imposto e a acção de 

fiscalização e controlo por parte dos serviços da AT, devem possuir os livros de 
registo identificados no artigo 50.º do CIVA. 

No tocante aos demais impostos e com o propósito de salvaguardar a verdade 

dos factos, é indispensável que os sujeitos passivos também cumpram as 

respectivas obrigações acessórias, de modo a permitir o exercício da acção de 

fiscalização e controlo por parte dos serviços da Autoridade Tributária e 
Aduaneira. 

Como fica sucintamente demonstrado é amplo o acervo de obrigações 

acessórias, de natureza declarativa e contabilística, a que os sujeitos passivos 

estão adstritos, sendo que a extensão e complexidade destas obrigações têm 

uma relação directa com o tipo de actividade profissional ou económica 

desenvolvida pelo contribuinte. Porém, o rigor no cumprimento destas 

obrigações é essencial, sob pena da ocorrência de diversas contingências e 

vicissitudes nefastas para o sujeito passivo da relação jurídica tributária ou 
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demais obrigados tributários caso se registem ou verifiquem insuficiências, 

deficiências, irregularidades ou omissões no cumprimento das obrigações 

tributárias. 

No que respeita ao exercício da acção inspectiva ou de controlo desenvolvida 

pela AT, podem ser alvo de um procedimento de inspecção tributária todos os 

contribuintes, quer estes tenham ou não procedido à entrega da respectiva 

declaração de rendimentos. É nossa convicção que, preferencialmente, a 

Autoridade Tributária e Aduaneira, seleccionará os contribuintes faltosos e que, 

consequentemente, serão estes os alvos privilegiados das acções de 

inspecção realizadas pelos serviços da Administração Tributária. Há que 

realçar que, nos termos da lei, a selecção dos contribuintes é feita em função 

de critérios objectivos e atentas as prioridades identificadas no PNAITA (Plano 

Nacional de Actividades da Inspecção Tributária e Aduaneira). Para além 

destes critérios podem, outrossim, ser levados em conta outros critérios que, 

embora não constem no PNAITA, resultem de orientações a nível comunitário 

ou internacional, ou que sejam definidos pelo Director-geral da Autoridade 

Tributária e Aduaneira de acordo com necessidades conjunturais de prevenção 

e eficácia da inspecção tributária ou correspondam à aplicação justificada de 

métodos aleatórios. O procedimento de inspecção tributária pode ter origem em 

participação ou denúncia, quando estas sejam apresentadas nos termos legais. 

De entre os requisitos legais destaca-se a necessidade da pessoa que efectuar 

a denúncia se identificar, o que implica a elaboração de um termo de 

identificação que deve ficar ínsito em envelope inviolável. Se não for manifesta 

a falta de fundamento, a denúncia, em princípio, dará início a uma acção de 

inspecção tributária. Porém, o denunciante não tem legitimidade para intervir 

no procedimento ou para reclamar, recorrer ou impugnar qualquer acto ou 
decisão conexa com o procedimento de inspecção tributária. 

O procedimento de inspecção pode ter, ainda, origem na verificação de desvios 

significativos no comportamento fiscal dos sujeitos passivos ou demais 

obrigados tributários perante os parâmetros de normalidade que caracterizam a 

actividade ou situação patrimonial ou de quaisquer actos ou omissões que 
constituam indício de infracção tributária. 
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O exercício da acção inspectiva é fundamental para a concretização das 

atribuições cometidas à AT e a prossecução do interesse público, sendo que os 

meios e as medidas adoptadas devem ser proporcionais aos fins e aos 

objectivos definidos para cada procedimento de inspecção tributária, estando a 

realização destes em relação inversa ao grau de expressão de veracidade e 

fiabilidade da contabilidade ou elementos de escrituração dos contribuintes e 

demais obrigados tributários. Com efeito, a AT no exercício da sua 

competência de fiscalização da conformidade da actuação dos contribuintes 

com a lei, actua no uso de poderes estritamente vinculados, submetida ao 

princípio da legalidade, cabendo-lhe o ónus de prova da existência de todos os 

pressupostos subjacentes dos actos tributários ou em matéria tributária, 

incluindo o acto de liquidação adicional. Deve, ainda, chamar-se à colação que 

a Administração Tributária, no âmbito do procedimento tributário, está sujeita 

ao princípio do inquisitório (art.º 58.º da LGT), o qual é um corolário do dever 

de imparcialidade que deve nortear a sua actuação. Este dever de 

imparcialidade reclama que a AT procure trazer ao procedimento todas as 

provas relativas à situação fáctica em que vai assentar a decisão, mesmo que 

elas tenham em vista demonstrar factos cuja revelação seja contrária aos 

interesses patrimoniais da Autoridade Tributária e Aduaneira. Mais se deve 

realçar que o órgão instrutor – o inspector tributário, no procedimento de 

inspecção tributária – pode utilizar, para conhecimento dos factos necessários 

à decisão do procedimento, todos os meios de prova admitidos em direito (art.º 

72.º da LGT). 

O procedimento de inspecção pode abranger, em simultâneo com os sujeitos 

passivos e demais obrigados tributários, cuja situação tributária se pretenda 

averiguar, os substitutos e os responsáveis solidários ou subsidiários, as 

sociedades dominadas e integradas no regime especial de tributação dos 

grupos de sociedades, os sócios das sociedades transparentes ou quaisquer 

outras pessoas que tenham colaborado na prática das infracções fiscais. Se a 

Administração Tributária pretender investigar e apurar a situação de cada uma 

destas pessoas ou entidades, para o efeito, terá de iniciar um procedimento de 

inspecção individual e concreto para cada sujeito passivo ou obrigado 

tributário. 



23

Procedimentos de Atos Inspectivos (RCPITA) - Aplicação prática
ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS

	
	

 

 

5.	CLASSIFICAÇÃO	DO	PROCEDIMENTO	DE	INSPECÇÃO	TRIBUTÁRIA	
 

O procedimento de inspecção tributária é uma forma de procedimento 

tributário, pelo que sem prejuízo do que especificamente é regulado no 

Regime Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária e 

Aduaneira, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de Dezembro, e 

republicado pela Lei n.º 50/2005, de 30 de Agosto, é aplicável à acção 

inspectiva desenvolvida pelos serviços da AT o que se encontrava previsto 

na Lei Geral Tributária para o procedimento tributário, porquanto no n.º 6 do 

artigo 54.º da LGT se estabelece que “[s]em prejuízo do disposto na 

presente lei, o exercício do direito de inspecção tributária constará do 

diploma regulamentar próprio”. Dai que, sem embargo da informatização e 

desmaterialização de alguns actos ou procedimentos, o procedimento de 

inspecção tributária segue a forma escrita e são-lhe aplicáveis todos os 

princípios norteadores do exercício da actividade tributária. Atentos os fins 

e objectivos subjacentes à acção inspectiva da AT, e sem prejuízo do 

disposto na lei, por definição, o procedimento de inspecção tributária é da 

iniciativa dos serviços da Administração Tributária e Aduaneira. Esta regra 

não é incompatível com a eventualidade do próprio contribuinte ou de um 

terceiro, que prove interesse legítimo ou que faça prova da sua 

legitimidade, requerer a realização de uma acção de inspecção tributária, 
nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 6/99, de 8 de Janeiro. 

O procedimento de inspecção tributária pode ser classificado em função do 

lugar da sua realização ou, então, em função do seu âmbito e extensão, isto 

é, em função dos fins que os serviços da AT visam alcançar, em concreto, 
com a realização de um determinado procedimento de inspecção tributária. 
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Façamos, então, a abordagem da classificação do procedimento de 
inspecção tributária em função do lugar da sua realização1. 

5.1	O	PROCEDIMENTO	DE	INSPECÇÃO	EXTERNO	
 

Em face do disposto no normativo da alínea b) do artigo 13.º do RCPITA o 

procedimento de inspecção tributária pode ser externo. Esta modalidade de 

acção de inspecção verifica-se quando os actos de inspecção se efectuarem, 

total ou parcialmente, em instalações ou dependências dos sujeitos passivos 

ou demais obrigados tributários, nas instalações de terceiros com quem o 

sujeito passivo mantenha relações económicas ou em qualquer outro local a 
que a Administração Tributária tenha acesso. 

Os actos de inspecção realizam-se nas instalações ou dependências onde 

estejam ou devam legalmente estar localizados os elementos necessários, 

quando o procedimento de inspecção tributária envolver a verificação de 

mercadorias, do processo de produção, da contabilidade, dos livros de 

escrituração ou de outros documentos relacionados com a actividade da 

entidade alvo da acção de inspecção. 

Sempre que se mostre conveniente e, designadamente, quando o sujeito 

passivo o solicitar, com fundamento em motivo justificado que não prejudique 
																																																													
1	Cfr.	Acórdão	do	TCAS,	tirado	no	processo	n.º	04817/11,	Secção	CT-2.	º	Juízo,	datado	de	01.10.2014,	em	
que	se	firmou	jurisprudência	no	sentido	de	que	(i)	Quanto	ao	lugar	da	realização,	o	procedimento	pode	
classificar-se	em:	a)	Interno,	quando	os	actos	de	inspecção	se	efectuem	exclusivamente	nos	serviços	da	
administração	tributária	através	da	análise	formal	e	de	coerência	dos	documentos;	b)	Externo,	quando	
os	actos	de	inspecção	se	efectuem,	total	ou	parcialmente,	em	instalações	ou	dependências	dos	sujeitos	
passivos	ou	demais	obrigados	tributários,	de	terceiros	com	quem	mantenham	relações	económicas	ou	
em	qualquer	outro	local	a	que	a	administração	tenha	acesso.	(ii)	A	qualificação	dada	pela	Administração	
a	 um	 procedimento	 não	 tem	 carácter	 vinculativo.	 (iii)	 “O	 procedimento	 interno	 é	 uma	 espécie	 de	
inspecção	cadastral,	efectuada	dentro	dos	próprios	serviços	de	 inspecção,	com	recurso	aos	elementos	
declarados	pelos	sujeitos	passivos,	e	engloba	actividade	de	mera	constatação	em	que	a	Administração	
se	limita	a	verificar	o	cumprimento	por	parte	dos	sujeitos	passivos	dos	seus	deveres	declarativos.	Nestes	
casos	 a	 Administração	 limita-se	 particularmente	 a	 confrontar,	 através	 do	 cruzamento	 de	 informação	
disponível	nas	suas	bases	de	dados,	se	o	sujeito	passivo	cumpriu	ou	não	com	os	seus	deveres	e	se	os	
elementos	declarados	coincidem	com	os	elementos	fornecidos	pelas	declarações	entregues	por	outros	
obrigados	tributários	com	quem	o	sujeito	passivo	mantém	ou	manteve	relações.	Não	se	trata	portanto	
de	 uma	 actividade	 propriamente	 fiscalizadora,	 em	 sentido	 estrito,	 trata-se	 de	 uma	 actividade	 de	
comprovação	formal	para	verificação	da	exactidão	do	formalmente	declarado	pelo	sujeito	passivo”.	
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os fins definidos para a acção de inspecção, podem os actos de inspecção ser 

realizados noutro local, por exemplo, nas instalações ou gabinete do 

contabilista certificado. Tendencialmente, os actos inspectivos serão realizados 

nas instalações referentes ao domicílio fiscal do sujeito passivo ou de outro 

obrigado tributário – sede, direcção efectiva, estabelecimento estável, local do 

exercício da actividade – porém, sempre que para a recolha dos elementos 

probatórios, análise das operações ou esclarecimentos dos factos se mostre 

relevante podem os actos de inspecção ser praticados em locais do exercício 

da actividade da entidade inspeccionada que contenham elementos 

complementares ou adicionais aos recolhidos ou análise no local principal do 

exercício da actividade ou da direcção efectiva do sujeito passivo. 

Se a entidade inspeccionada não dispuser de instalações ou dependências 

para o exercício da actividade, os actos de inspecção podem ser realizados no 

serviço da Administração Tributária da área do seu domicílio ou sede do sujeito 
passivo ou obrigado tributário (Direcção de Finanças ou Serviço de Finanças). 

No âmbito do procedimento de inspecção tributária devem registar-se entre o 

inspector tributário e o sujeito passivo ou obrigado tributário os deveres de 

colaboração e cooperação mútua adequados, necessários e proporcionais aos 

objectivos a prosseguir pela acção de inspecção, sob pena de poderem ser 

adoptadas medidas cautelares que se mostrem adequadas aos fins do 

procedimento de inspecção tributária. Quer os actos de inspecção tributária, 

quer as medidas cautelares devem respeitar o princípio da proporcionalidade, 

de modo a evitar provocar qualquer prejuízo ao exercício da actividade ou outro 
dano que seja de impossível ou difícil reparação (n.º 2 do artigo 51.º da LGT). 

É o princípio da proporcionalidade que impõe que, por regra, a Administração 

Tributária só possa realizar mais de um procedimento externo de inspecção ao 

mesmo sujeito passivo ou obrigado tributário, imposto e período de tributação, 

se o dirigente máximo do serviço, ou a pessoa a quem tenha delegado essa 

competência, emitir decisão fundamentada, baseada na ocorrência de factos 

novos. Estes factos novos não são os factos que não tenham sido alvo de 

verificação ou análise num procedimento de inspecção tributária precedente. 

Factos novos são apenas os factos que ficaram disponíveis após a realização 
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do primitivo procedimento de inspecção ou os que apenas após esse momento 

passaram a estar ao alcance dos serviços da Administração Tributária. Só com 

base em factos que revistam esta característica é que pode ser realizado um 

segundo procedimento de inspecção tributária externo ao mesmo sujeito 
passivo ou obrigado tributário, imposto e período de tributação. 

Todavia, se o procedimento tiver por fim a confirmação dos pressupostos de 

direitos que o contribuinte invoque perante a Administração Tributária ou o 

apuramento da situação tributária do sujeito passivo por meio de inspecção ou 

inspecções dirigidas a terceiros com quem mantenha relações económicas, 

poderá haver lugar a mais que um procedimento de inspecção tributária de 

natureza externa. Esta limitação à capacidade de intervenção dos serviços de 

inspecção tributária é o corolário do princípio da proporcionalidade consagrado 
no n.º 4 do artigo 63.º da LGT. 

Por exemplo, se o sujeito passivo impugnar o acto de liquidação resultante do 

procedimento de inspecção tributária e nos autos de impugnação se mostrar 

provado que, quanto ao exercício de 2011 e relativamente ao sujeito passivo, 

decorreram dois procedimentos inspectivos, um, a coberto de Despacho (2013 

XXXX), datado de XX/XX/2013) e notificado à impugnante em XX/XX/2013, 

destinado à consulta, recolha e cruzamento de elementos e outro, a coberto de 

Ordem de Serviço (2014XXXXX), datada de XX/XX/2014, e notificada à 

impugnante em XX/XX/2014, do qual resultaram as correcções meramente 

aritméticas em análise, e que ambos os procedimentos decorreram nas 

instalações do sujeito passivo, deve concluir-se que ambos os procedimentos 

inspectivos são externos e, consequentemente, deve ser declarada a 

ilegalidade do procedimento do qual emergiu a liquidação impugnada. A esta 

conclusão não obsta o facto dos objectivos estabelecidos para cada um dos 

procedimentos inspectivos serem distintos, uma vez que a restrição prevista no 

n.° 4 do artigo 63.° da LGT não se encontra estabelecida em função do tipo ou 

fim do procedimento inspectivo, mas do local onde o mesmo deva ocorrer. Esta 

restrição é imposta pela necessidade de impedir os incómodos que as 

fiscalizações externas são susceptíveis de provocar ao sujeito passivo 

inspeccionado, assegurando, por esta via, a adequação e proporcionalidade 

entre tais incómodos e os fins a prosseguir pela acção de inspecção. 
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Outrossim, não afecta a validade da mesma conclusão o facto de num dos 

procedimentos a Administração Tributária não emitir Relatório ou dele não 

notificar o sujeito passivo, não só porque o legislador não erigiu essa 

circunstância em condição de admissibilidade de repetição do procedimento 

externo, como a própria legitimidade e admissibilidade dessa circunstância 

inviabilizaria os objectivos visados com a restrição prevista no n.º 4 do artigo 

63.º da LGT com a consequente violação dos princípios constitucionais da 

legalidade, da justiça, da proporcionalidade e da boa-fé a que a Administração 
Tributária em primeira linha está obrigada a observar. 

Podemos, então, afirmar que o n.º 4 do artigo 63.º da LGT consagra o princípio 

da irrepetibilidade2 do procedimento de inspecção tributária. A tutela visada por 

esta norma é a segurança jurídica e a estabilidade da relação jurídica tributária. 

A proibição sancionada naquele preceito legal encontra-se circunscrita ao 

procedimento externo de inspecção, por oposição ao procedimento de 

inspecção interno, aferindo-se a natureza, formal, externa ou interna do 

procedimento de acordo com a classificação constante nas alíneas a) e b) do 
artigo 13.º do RCPITA. 

O procedimento de inspecção externo também se caracteriza por, em regra, o 

seu início ser previamente notificado ao sujeito passivo ou obrigado tributário – 

artigo 49. º do RCPITA. Só nas situações específicas previstas no artigo 50.º 

do RCPITA, que, genericamente, se podem reconduzir à circunstância da 

prévia notificação afastar o efeito surpresa da acção de inspecção e, 

consequentemente, poder ficar prejudicado ou comprometido o êxito ou o efeito 

útil do procedimento. O n.º 2 do artigo 69.º da LGT prescreve que “[o] início do 

procedimento dirigido ao apuramento de qualquer situação tributária é 

comunicado aos interessados, salvo quando a comunicação possa pôr em 

causa os efeitos úteis que visa prosseguir ou o procedimento incida sobre 
																																																													
2	Cfr.	Acórdão	do	TCAS,	proferido	no	processo	n.º	06182/12,datado	de	23.04.2015,	em	que	foi	firmada	a	
jurisprudência	que	refere	que	“(i)	O	art.º	63.º,	n.º	3	da	LGT	(que	corresponde	ao	actual	n.º	4)	consagra	o	
princípio	da	 irrepetibilidade	do	procedimento	de	fiscalização;	(ii)	A	tutela	visada	por	aquela	norma	é	a	
segurança	jurídica	e	a	estabilidade	da	relação	fiscal;	 (iii)	A	proibição	sancionada	naquele	preceito	 legal	
encontra-se	 circunscrita	 ao	 procedimento	 externo	 de	 fiscalização	 (por	 oposição	 ao	 procedimento	
interno)	 aferindo-se	 a	 natureza	 (formal)	 externa	 ou	 interna	 do	 procedimento	 de	 acordo	 com	 a	
classificação	 constante	 nas	 alíneas	 a)	 e	 b)	 do	 art.º	 13.º	 do	 RCPIT;	 (iv)	 O	 art.º	 63.º,	 n.º	 3	 da	 LGT	 diz	
respeito	à	classificação	do	procedimento	quanto	ao	“lugar”	 (art.º	13.º	do	RCPIT),	 independentemente	
da	sua	classificação	quanto	ao	“fim”	(art.º	12.º	do	RCPIT),	“âmbito	e	extensão”	(art.º	14.º	do	RCPIT)”.	
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situações tributárias em que os interessados não estão ainda devidamente 

identificados”. A ausência da prévia notificação do procedimento de inspecção 

tributária externo apenas deve ocorrer nas situações previstas no n.º 1 do 

artigo 50.º do RCPITA, sob pena de ser violado o espírito da LGT, 

designadamente, por violação do princípio da colaboração e do direito à 

informação conforme emerge da norma da alínea l) do n.º 3 do artigo 59.º da 

LGT, a qual estabelece o dever de “[i]nformação antecipada do início da 

inspecção da escrita, com a indicação do seu âmbito e extensão e dos direitos 
e deveres que assistem ao sujeito passivo”.  

Em princípio o erro sobre a classificação do procedimento não é susceptível de 

invalidar os actos inspectivos ou as conclusões do procedimento, salvo se 

existir violação do princípio da irrepetibilidade do procedimento de inspecção 

tributária. Com efeito, ainda que o procedimento de inspecção tenha sido 

erradamente qualificado como interno, quando o deveria ter sido como externo, 

esse erro irreleva para a decisão a proferir se não puder concluir-se ter sido 

preterida qualquer formalidade essencial imposta por esta última modalidade 
de inspecção tributária. 

Porém, a falta da notificação prévia prevista no artigo 49.º do RCPITA não gera 

a anulabilidade da decisão do procedimento, degradando-se tal formalidade em 

mera irregularidade3, sem efeitos invalidantes, se ao interessado foi dado 

conhecimento do procedimento e do seu objecto a tempo de nele participar e 

se lhe foi dada a possibilidade legal de exercer o seu direito de audição durante 

o procedimento inspectivo, entendimento sufragado pela jurisprudência firmada 

no acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (STA), proferido no processo 
n.º 01095/15, datado de 29.06.2016. 

																																																													
3	Cfr.	Acórdão	do	STA,	proferido	no	processo	n.º	01095/15,	datado	de	29.06.2016,	em	que	foi	fixada	a	
jurisprudência	 seguinte:	 “(I)	 Ainda	 que	 o	 procedimento	 de	 inspecção	 tenha	 sido	 erradamente	
qualificado	como	interno,	quando	o	deveria	ter	sido	como	externo,	esse	erro	irreleva	para	a	decisão	a	
proferir	 se	 não	 puder	 concluir-se	 ter	 sido	 preterida	 qualquer	 formalidade	 essencial	 imposta	 por	 esta	
última	modalidade	de	 inspecção.	 (II)	A	 falta	da	notificação	prévia	prevista	no	 art.º	 49.º	 do	RCPIT	não	
gera	 a	 anulabilidade	 da	 decisão	 do	 procedimento,	 degradando-se	 tal	 formalidade	 em	 mera	
irregularidade,	sem	efeitos	invalidantes,	se	ao	interessado	foi	dado	conhecimento	do	procedimento	e	do	
seu	objecto	a	tempo	de	nele	participar	e	se	lhe	foi	dada	a	possibilidade	legal	de	exercer	o	seu	direito	de	
audição	durante	o	procedimento	inspectivo”.	
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Outro aspecto a ter em consideração no procedimento de inspecção externo 

prende-se com o horário para a prática dos actos de inspecção, os quais, salvo 

motivo justificado ou acordo entre o inspector tributário e o sujeito passivo ou 

obrigado tributário, não devem ser praticados fora do horário normal de 

funcionamento da actividade profissional ou empresarial. Mesmo que existam 

circunstâncias excepcionais que justifiquem a prática dos actos de inspecção 

fora do horário normal de funcionamento da actividade, e ainda que o inspector 

tributário considere que tal não representa qualquer prejuízo para o exercício 

da actividade, os mesmos não poderão ser praticados caso exista oposição, 

isto é, falta de acordo do sujeito passivo ou obrigado tributário. Na ausência de 

consentimento do contribuinte, os actos de inspecção em horário estranho ao 

normal funcionamento da actividade só poderão ser praticados mediante 

autorização do juiz do tribunal da comarca com jurisdição na área do domicílio 
fiscal do contribuinte. 

Exemplo de actos de inspecção que não estão sujeitos ao horário normal de 

funcionamento da actividade são os praticados nas acções de controlo dos 

bens em circulação, os quais são praticados nas vias ou locais públicos e sem 

a prévia identificação dos sujeitos passivos. Este regime jurídico foi aprovado 

em anexo ao Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de Julho, e republicado em 

anexo ao Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de Agosto, tendo tido a última 

actualização através da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro. 

 

5.2	O	PROCEDIMENTO	DE	INSPECÇÃO	INTERNO	
 

Quanto ao lugar da sua realização, em	 face da norma da alínea a) do artigo 

13.º do RCPITA, o procedimento de inspecção tributária pode ser interno4. Esta 

																																																													
4	Cfr.	O	ponto	V	do	sumário	do	acórdão	do	TCAS,	tirado	no	processo	n.º	04817/11,	Secção	CT-2.	º	Juízo,	
datado	 de	 01.10.2014,	 em	 que	 se	 refere	 que	 “[p]ara	 que	 possa	 ser	 classificado	 como	 interno,	 o	
procedimento	 deve	 materializar-se	 em	 actos,	 todos	 eles,	 praticados	 exclusivamente	 nos	 serviços,	
instalações	 ou	 dependências	 da	 Administração,	 designadamente	 através	 da	 análise	 formal	 e	 de	
coerência	 dos	 documentos.	 Caso	 contrário	 (isto	 é,	 caso	 existam	 actos	 praticados	 fora,	 ainda	 que	
diminutos)	estaremos	perante	um	procedimento	externo)”.	

	



30

Procedimentos de Atos Inspectivos (RCPITA) - Aplicação prática
ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS

	
	

modalidade de procedimento ocorre quando os actos de inspecção se 

efectuarem exclusivamente nos serviços da Administração Tributária através 

da análise formal e de coerência dos documentos. Este conceito foi alterado, 

através do Decreto-Lei n.º 36/2016, de 1 de Julho, no sentido de ser ampliado 

o campo de intervenção da AT, pelo que, a partir do dia 6 de Julho de 2016, o 

procedimento de inspecção interno abrange não só a análise formal e de 

coerência dos documentos detidos pela AT, mas, outrossim, a análise dos 

documentos obtidos durante o procedimento de inspecção tributária. Os 

elementos ou documentos detidos pela AT seriam aqueles que os serviços 

tributários obtinham através do envio das diversas declarações apresentadas 

pelos contribuintes e/ou ficheiros informáticos, bem como os enviados por 

terceiros ou por entidades publicas vinculadas ao dever de colaboração nos 

termos estabelecidos nos diversos códigos fiscais. Em face da nova redacção 

da norma da alínea a) do artigo 13.º do RCPITA, os actos de inspecção 

incidem sobre todos aqueles documentos, mas também podem ter por alvo 

qualquer outro documento que seja solicitado ao sujeito passivo ou a terceiro 

que mantenha com aquele relações profissionais ou económicas. A solicitação 

destes documentos pode ocorrer no decurso do procedimento de inspecção 

tributária interno. Há que sublinhar que este tipo de procedimento de inspecção 

não tem de ser previamente notificado ao contribuinte, estando, todavia, sujeito 

ao prazo de seis meses previsto no n.º 2 do artigo 36.º do RCPITA, sem 

prejuízo da prorrogação prevista no n.º 3 do mesmo artigo (prorrogação por 

mais dois períodos de três meses). A circunstância do início do procedimento 

não ser notificado ao sujeito passivo introduz alguma incerteza e insegurança 

na relação jurídica tributária, porquanto, a fiscalização tributária pode estar a 

decorrer sem que o contribuinte tenha qualquer percepção desse facto. A única 

garantia ou segurança que o contribuinte possui é que este tipo de 

procedimento inspectivo, salvo causa de suspensão prevista na lei, tem de 

estar concluído até ao termo do prazo de caducidade do tributo abrangido no 

âmbito da acção de inspecção. Acresce que a este tipo de procedimento 

inspectivo não é aplicável o princípio da irrepetibilidade previsto no n.º 4 do 

artigo 63.º da LGT, pelo que a AT, durante o prazo de caducidade do tributo, 

pode fazer as acções de inspecção que bem entender, desde que não viole os 

princípios da legalidade, proporcionalidade, imparcialidade e da justiça 
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material. Todavia, e embora a acção de inspecção interna possa não ter uma 

limitação formal, tem, porém, limitações de ordem material, na medida em que 

está balizada pelo limite temporal do prazo de caducidade e pela limitação 

inerente ao tipo de análise que pode ser feita – análise formal e de coerência – 

e os documentos não são ilimitados. Importa ainda ter em consideração que no 

procedimento de inspecção interno, o inspector tributário não está impedido de 

solicitar, através de notificação validamente realizada, ao sujeito passivo ou 

obrigado tributário alvo da acção de inspecção qualquer tipo de esclarecimento 

necessário ao cabal entendimento e clarificação da operação, acto ou negócio 

jurídico, suportado pelo documento em análise. Uma vez pedido, o 

esclarecimento não pode deixar de ser prestado no prazo fixado, sob pena de 

violação do princípio da colaboração e da comissão da infracção tributária 

prevista e punida pelo n.º 1 do artigo 117.º do Regime Geral das Infracções 
Tributárias. 

Com efeito, na acção de inspecção tributária interna, o contribuinte só tem 

conhecimento de que está a ser inspeccionado caso, na fase dos actos 

inspectivos, seja notificado para apresentar algum documento ou para prestar 

qualquer tipo de esclarecimento. Se tal não acontecer, só quando for notificado 

do projecto de relatório para efeitos do exercício do direito de audição, nos 

termos do n.º 1, alínea d) ou alínea e), do artigo 60.º da LGT e artigo 60.º 

do RCPITA, é que o contribuinte fica a saber que está a ser alvo da 

intervenção dos serviços de inspecção tributária. Ao contrário do que 

acontece no procedimento de inspecção externo, na acção de inspecção 

interna, a pessoa ou entidade visada não tem qualquer controlo sobre o início 

do procedimento inspectivo, isto é, não sabe quando tiveram início os actos de 

inspecção, apenas tem o controlo sobre o seu termo, que ocorre com a 

notificação das conclusões do relatório final, nos termos do n.º 2 do artigo 62.º 
do RCPITA, ao sujeito passivo ou obrigado tributário. Basicamente, é por estas 

razões é que a acção de inspecção interna não tem qualquer efeito suspensivo 

do prazo de exercício do direito à liquidação do tributo, isto é, do prazo de 

caducidade. Se assim não fosse, estaria seriamente em risco a consistência e 

o rigor sobre a observância dos princípios da certeza e da segurança jurídica, 

visto que não seria possível determinar com precisão o termo do prazo de 
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caducidade. Na acção de inspecção interna não se colocam limitações de 

horário para a prática dos actos de inspecção, sendo os actos inspectivos, por 

via de regra, praticados no horário normal de trabalho do inspector tributário. 

No entanto, se forem pedidos esclarecimentos ou documentos ao contribuinte, 

salvo se puderem ser prestados ou enviados por via postal ou electrónica, os 

mesmos terão de ser prestados no horário normal de expediente, salvo se algo 

de diferente for acordado entre o contribuinte e o inspector tributário. 

 

5.3	O	PROCEDIMENTO	DE	DETECÇÃO	DE	DIVERGÊNCIAS	
 

As obrigações acessórias do sujeito passivo são as que visam possibilitar o 

apuramento da obrigação de imposto. Uma destas obrigações consiste na 

apresentação da declaração de rendimentos, a qual deve ser correctamente 

preenchida no sentido de evidenciar a real capacidade contributiva do 

contribuinte e a permitir a determinação real dos rendimentos ou dos bens 

sujeitos a tributação (n.º 1 do artigo 83.º da LGT). Na sequência da entrega da 

declaração de rendimentos, na fase da sua validação ou posteriormente, 

podem ser detectadas divergências, em virtude de alguns elementos ou valores 

declarados pelo sujeito passivo não coincidirem com os elementos conhecidos 

pela Administração Tributária. Estas situações são devidamente identificadas e 

os contribuintes visados são notificados para esclarecer ou clarificar a origem 

ou razão da desconformidade dos factos, situação que se verifica com alguma 

frequência em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. 

Estas divergências podem ser referentes ao valor dos rendimentos, ao 

enquadramento ou categoria de rendimentos, ao valor da retenção na fonte, a 

mais-valias ou valor do reinvestimento ou ainda a outros aspectos relevantes 

para o apuramento do imposto devido. Os serviços da Administração Tributária, 

em regra, procedem ao esclarecimento destas situações em momento prévio à 

liquidação do tributo, razão pela qual estas actividades, embora lhe possamos 

atribuir cariz ou índole inspectiva, não integram verdadeiros actos inspectivos, 

pelo que, nos termos do n.º 6 do artigo 2.º do RCPITA, a detecção e 

averiguação das divergências não consubstanciam a realização de um 
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procedimento de inspecção tributária. Nesta medida, as actividades tendentes 

ao esclarecimento das divergências identificadas são alvo de procedimentos 

assaz simplificados, que basicamente consistem na prestação de informação 

escrita, inclusivamente, através de meios informáticos, com utilização ou não 

de funcionalidade específica, ou mais usualmente através da deslocação do 
sujeito passivo ao serviço de finanças da área do seu domicílio fiscal. 

O volume de divergências ou de situações identificadas pode ser significativo, 

porém, se tivermos em consideração o universo de contribuintes que 

cumpriram a obrigação declarativa, a expressão percentual das divergências é 

relativamente pequena, embora esta situação, por regra, anualmente exige ou 

impõe a deslocação às repartições de finanças de um grande número de 

contribuintes. 

De modo a clarificar o enquadramento destes procedimentos ou operações de 

esclarecimento, através da Lei n.º 75-A/2014, de 30 de Setembro, o legislador 

introduziu no artigo 2.º do RCPITA um n.º 6, cujos normativos estabelecem que 

o procedimento de inspecção tributária não compreende a mera confirmação 

de dados constantes de declaração entregue pelo sujeito passivo, que apenas 

apresente erros formais, de natureza aritmética ou exija a mera clarificação ou 

justificação de elementos declarados ou que cujos dados não coincidam com 

os constantes de outras declarações do sujeito passivo ou de um terceiro em 
poder da Administração Tributária. 

Todavia, apenas são abrangidos por estes procedimentos de divergências os 

contribuintes cujos rendimentos não estejam relacionados com o exercício de 

uma actividade económica. Se a fonte dos rendimentos for o exercício de uma 

actividade económica as correcções a efectuar à declaração apresentada pelo 

sujeito passivo ou obrigado tributário terá de ser feita no âmbito de um 

procedimento de inspecção tributária. 

 

5.4	O	PROCEDIMENTO	DE	INSPECÇÃO	A	PEDIDO	DO	CONTRIBUINTE	
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O procedimento de inspecção tributária é uma forma de procedimento tributário 

(n.º 6 do artigo 54.º da LGT). Tendo em consideração os seus fins e objectivos, 

o procedimento de inspecção tributária é por definição um procedimento da 

iniciativa dos serviços da Administração Tributária. O legislador da LGT, com o 

propósito de reforçar o quadro de direitos e garantias dos contribuintes, 

consagrou no ordenamento jurídico tributário a figura da acção de fiscalização 

tributária a solicitação do sujeito passivo. Esta medida traduziu uma vontade de 

simplificação, de desburocratização e de inovação do sistema fiscal, indiciadora 

de uma filosofia de confiança e de boa-fé na relação da Administração 

Tributária com os contribuintes e vice-versa. Embora, a medida esteja sujeita 

ao pagamento de uma taxa5 e possa não ser muito utilizada pelos 

contribuintes, ela reveste-se de uma importância fundamental e contribui de 

sobremaneira para a simplificação, aproximação e eficácia do sistema, 

porquanto, os contribuintes podem por sua iniciativa antecipar o termo do prazo 

de caducidade dos tributos, não sendo assim obrigados a permanecer na 

contingência de poder ser alvo de uma acção de inspecção durante todo o 

prazo de caducidade e verem inopinadamente frustradas as suas expectativas 
quando à regularidade e segurança da sua situação tributária. 

O artigo 47.º da LGT estabelece que “[e]m caso de fiscalização tributária por 

solicitação do sujeito passivo, nos termos de lei especial e sem prejuízo das 

disposições desta, não podem ser praticados posteriormente à notificação das 

suas conclusões ao contribuinte novos actos tributários de liquidação com 

fundamento em factos ocorridos no período compreendido na referida acção e 

incluídos no seu objecto”. A lei especial a que esta norma se refere é o 

Decreto-Lei n.º 6/99, de 8 de Janeiro, diploma que regulamenta a acção de 

inspecção tributária a pedido do sujeito passivo ou de terceiro que demonstre 
nela ter igualmente interesse legítimo. 

A norma do n.º 1 do artigo 47.º da LGT para além de consagrar o direito à 

iniciativa do procedimento de inspecção tributária consagra, outrossim, uma 

antecipação do termo do prazo de caducidade, visto que uma vez realizado o 

procedimento de inspecção e notificadas as conclusões ao sujeito passivo, a 

																																																													
5	Portaria	n.º	923/99,	de	30	de	Outubro.	
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Administração Tributária só pode realizar actos de liquidação que resultem das 

conclusões do procedimento evidenciadas no respectivo relatório final da acção 

de inspecção tributária. Esta a grande vantagem da acção de fiscalização a 

solicitação do sujeito passivo, que se traduz na circunstância do contribuinte ter 

definitivamente a situação tributária clarificada e estabilizada para os períodos 

de tributação abrangidos pela extensão do procedimento de inspecção 

tributária, não ficando sujeito à iniciativa dos serviços da Administração 

Tributária afastando, assim, definitivamente a contingência de a qualquer 

momento poder ser alvo do poder inspectivo da Administração Tributária. A 

oneração que representa o pagamento da taxa a que está sujeita esta acção 

de inspecção será fortemente compensada pela vantagem traduzida na 

segurança jurídica quanto à certeza sobre a regularidade da situação tributária, 

decorrente do efeito vinculativo atribuído a esta acção de inspecção conforme 

decorre do n.º 1 do artigo 47.º da LGT e do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 6/99, 

de 8 de Janeiro. Nos termos, destes normativos, a Administração Tributária não 

pode proceder a novas acções de inspecção com o mesmo objecto ou a actos 

de liquidação respeitantes a factos tributários não incluídos nas conclusões do 

relatório de inspecção notificado ao sujeito passivo. Este efeito vinculativo não 

abrange, porém, a punição das infracções fiscais respeitantes aos factos 

praticados no período abrangido pelo relatório de inspecção e dentro do prazo 

de prescrição do respectivo procedimento sancionatório, o que significa que o 

sujeito passivo poderá ser sancionado por infracções tributárias não 

identificadas pelo inspector tributário que realizou a acção de inspecção a 

solicitação do sujeito passivo ou de terceiro. De igual modo, a Administração 

Tributária não ficará vinculada às conclusões do relatório de inspecção se o 

sujeito passivo alvo do procedimento de inspecção vier a ser condenado, com 

decisão transitada em julgado, pela prática do crime de fraude fiscal com base 

em factos constitutivos de simulação, falsificação, viciação, ocultação, 

destruição, danificação ou inutilização de elementos fiscalmente relevantes em 

que se tenham baseado as conclusões do relatório, considerando-se, neste 

caso, para todos os efeitos legais, suspenso o prazo de caducidade do direito 

de liquidação dos tributos no período entre a notificação das conclusões e o 

trânsito em julgado da decisão condenatória. O efeito vinculativo das 

conclusões da acção de inspecção a pedido do contribuinte só cede perante 
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situações anómalas ou patológicas imputáveis a comportamentos desviantes 
ou fraudulentos do sujeito passivo.  

A Administração Tributária pode não atribuir efeito vinculativo às conclusões do 

relatório da acção de inspecção realizada a pedido do sujeito passivo ou de 

terceiro. Porém, tal circunstância só poderá ocorrer caso exista falta de 

colaboração ou cooperação do sujeito passivo no apuramento da sua situação 

tributária, traduzida na falta de prestação de esclarecimentos ou na falta de 

exibição ou apresentação de documentos, designadamente, na falta de 

permissão de acesso a dados abrangidos pelo sigilo bancário. Deste modo, 

sem prejuízo dos direitos e garantias do contribuinte, sempre que o sujeito 

passivo ou os seus representantes legais tenham comportamentos ilegítimos 

que possam obstar ou impossibilitar o apuramento da matéria tributável real, a 

Administração Tributária pode não atribuir efeito vinculativo às conclusões do 

relatório de inspecção tributária, bem como, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 6/99, de 8 de Janeiro, pode revogar a decisão de autorização 

do procedimento de inspecção até à notificação das conclusões do relatório da 

acção de inspecção. Quer a revogação da decisão de autorização, quer a 

decisão de não atribuir efeito vinculativo às conclusões do relatório, deve ser 

devidamente fundamentada e notificada ao sujeito passivo, sem prejuízo do 

contribuinte ter tido previamente oportunidade, no decurso da acção de 

inspecção, de se aperceber da situação e de se pronunciar sobre os factos 

conducentes à formação da respectiva decisão, sob pena de grave preterição 

de formalidades com, eventual, efeito invalidante da decisão do órgão da 
Administração Tributária. 

A acção de inspecção tributária a solicitação do sujeito passivo ou de terceiro 

obedece às especificidades constantes do Decreto-Lei n.º 6/99, de 8 de 

Janeiro, as quais incidem fundamentalmente sobre a autorização, o início e 

efeitos do procedimento de inspecção tributária, seguindo em tudo o demais a 

regulamentação constante do RCPITA (n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 

6/99). 

O sujeito passivo que pretenda ser alvo de uma acção de fiscalização a seu 

pedido deve requerer a mesma ao Director-geral da AT, fundamentando 
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sucintamente as razões do pedido e indicar o âmbito e a extensão do 

procedimento, mencionando expressamente os tributos e os períodos 

temporais pretendidos. Sem prejuízo de um pedido genérico, o contribuinte 

pode ainda fazer pedidos autónomos para sectores de actividade abrangidos 
por regime tributário especial. 

O requerimento de acção inspectiva pode ser formulado por um terceiro que 

tenha autorização expressa do sujeito passivo ou que faça prova de interesse 

legítimo, devendo o requerimento, de igual modo, indicar o âmbito e a extensão 
pretendida para o procedimento. 

O pedido deve ser apreciado obrigatoriamente no prazo de 30 dias pelo 

Director-geral da AT, e o seu deferimento dependerá da prova e acolhimento 

das razões que demonstrem o interesse legítimo do requerente na realização 

do procedimento de inspecção tributária. O interesse legítimo de terceiro 

decorrerá, designadamente, das relações comerciais estabelecidas ou a 

estabelecer com o sujeito passivo, prescrevendo o n.º 6 do artigo 2.º do 

Decreto-Lei n.º 6/99, que este interesse legítimo consiste em qualquer 

vantagem resultante do conhecimento exacto da situação tributária do sujeito 

passivo, proveniente, nomeadamente, de actos de reestruturação empresarial, 

de operações de recuperação económica ou do acesso a regimes legais a que 
o requerente pretenda ter direito. 

Uma situação paradigmática em que este tipo de interesse se pode verificar é, 

por exemplo, no quadro de uma operação de reestruturação empresarial que 

compreenda a fusão de dois agentes económicos. Concretizando, a empresa 

A, com base nas condições acordadas e negociadas, irá absorver a empresa 

B, sendo que, após a realização da operação, a empresa incorporante 

assumirá as obrigações da empresa B. Sem embargo da empresa B ter feito 

prova da regularidade da sua situação tributária, a empresa A não tem 

qualquer garantia que tal situação se possa manter no futuro, porquanto, nos 

termos da lei a Administração Tributária pode efectuar procedimentos de 

inspecção tributária que incidam sobre os tributos e períodos de tributação 

ainda abrangidos pelo decurso do prazo de caducidade. Esta contingência 

pode configurar situações negativas para a empresa absorvente, visto que da 
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intervenção da inspecção tributária poderão resultar actos tributários de 

liquidação em nome da empresa incorporada que, por efeito da operação de 

fusão, se irão reflectir na esfera jurídica da empresa incorporante (a empresa 

A). Esta tem o direito e o interesse de não correr este tipo de risco, decorrendo 

deste direito o legítimo interesse para requerer a acção de fiscalização nos 

termos enunciados, potenciando, assim, a definição da situação tributária do 

sujeito passivo, que deve dispor de contabilidade organizada. A acção de 

inspecção tributária a pedido do sujeito passivo ou de terceiro terá o âmbito e a 
extensão que forem requeridos à Administração Tributária. 

Esta acção de inspecção tributária, de certa forma, poderá ser caracterizada 

como uma auditoria às contas do sujeito passivo, razão pela qual o legislador a 

sujeitou ao pagamento da taxa prevista na Portaria n.º 923/99, de 20 de 

Outubro, a qual é fixada provisoriamente, antes do início da acção de 

inspecção, por despacho fundamentado do Director-geral da AT, em função da 

sua previsível complexidade, dimensão, dos meios a utilizar e do volume de 

negócios do sujeito passivo. A falta de pagamento da taxa conduz a que fique 

sem efeito a autorização para a realização do procedimento de inspecção, o 

qual, em regra, deve ter início no prazo máximo de 60 dias a contar da 

notificação da decisão. Todavia, esta circunstância não impede que a AT, no 

âmbito das suas atribuições e poder inspectivo, possa iniciar ou prosseguir o 

procedimento de inspecção tributária nos termos gerais previstos na LGT e no 
RCPITA. 

Em face do exposto, e não obstante estar sujeita ao pagamento de uma taxa, a 

acção de inspecção a solicitação do sujeito passivo ou de terceiro oferece, 

inquestionavelmente, vantagens para os requerentes, designadamente, porque 

garante a certeza e a segurança jurídicas necessárias à viabilização de 

negócios jurídicos relevantes do ponto de vista da reestruturação empresarial e 

da dinamização da vida económica. Por outo lado, permite maior flexibilização 

no regime de intervenção dos serviços de inspecção tributária, acautelando, 

simultaneamente, os interesses da Administração Tributária e dos agentes 
económicos. 
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Vejamos, sucinta e esquematicamente, os requisitos e a estrutura deste regime 
de inspecção tributária a requerimento dos interessados: 

 

 

 

6.	O	ÂMBITO	E	EXTENSÃO	DO	PROCEDIMENTO	DE	INSPECÇÃO	TRIBUTÁRIA	
 

Nos termos do n.º 1 do artigo 69.º da LGT, o procedimento inicia-se nos prazos 

e com os fundamentos previstos na lei, por iniciativa dos interessados ou da 

Administração Tributária. Com excepção das situações admitidas pelo Decreto-

Lei n.º 6/99, de 8 de Janeiro, a iniciativa do procedimento de inspecção 

tributária é da Administração Tributária. A acção de inspecção tributária é uma 

forma de procedimento tributário, sendo este uma sucessão de actos e de 

formalidades dirigidas à declaração de direitos tributários. Atentos os fins e os 

objectivos do procedimento de inspecção tributária podemos afirmar que neste 

tipo de procedimento são declarados os direitos do sujeito activo da relação 

jurídica tributária. Sendo o objectivo fundamental do procedimento de 

inspecção tributária apurar a verdade sobre a situação tributária do sujeito 

passivo e visto que, observados os limites formais e materiais previstos na lei, 
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a AT tem liberdade de acção sobre a oportunidade da realização das acções 

de inspecção. Compete ao órgão da AT que determinar a realização do 

procedimento de inspecção estabelecer o seu âmbito e a respectiva extensão. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 14.º do RCPITA, o procedimento de inspecção 

tributária pode ser geral e polivalente ou, então, parcial e univalente. O 

procedimento de inspecção será geral e polivalente se tiver por objecto a 

situação tributária global ou o conjunto dos deveres tributários dos sujeitos 

passivos ou dos demais obrigados tributários. Será parcial e univalente, 

quando abranja apenas algum ou alguns tributos ou algum ou alguns deveres 

dos sujeitos passivos ou dos demais obrigados tributários. O procedimento 

considera-se ainda parcial quando se limitar à consulta, recolha de documentos 

ou elementos determinados e à verificação de sistemas informáticos dos 

sujeitos passivos e demais obrigados tributários, ou ao controlo de bens em 

circulação. Âmbito define o limite material do procedimento, isto é, define qual 

ou quais os tributos que podem ser alvo dos actos de inspecção tributária. A 

extensão do procedimento de inspecção dirige-se aos limites temporais que 

podem ser abrangidos pela acção de inspecção tributária, isto é, refere-se à 

determinação do período ou períodos de tributação/ano ou exercício que 

podem ser incluídos em cada acção de inspecção tributária. A legitimidade do 

inspector tributário para realizar o procedimento resulta da sua credenciação, a 

qual lhe é atribuída pela ordem de serviço ou pelo despacho do superior 

hierárquico que tiver ordenado a realização do procedimento de inspecção, 

razão pela qual o âmbito e a extensão do procedimento de inspecção deve 

estar indicado no documento que dá suporte formal à acção de inspecção 

tributária. A Administração Tributária deve apurar a verdade dos factos 

relevantes para a situação tributária do contribuinte, pelo que deve realizar 

todos os actos e diligências necessárias à recolha dos documentos e 

elementos adequados para clarificar a verdade sobre a capacidade contributiva 

do sujeito passivo e o valor dos bens sujeitos a tributação. Pode acontecer que 

no decurso da acção de inspecção, em face da observação e da análise que 

faça aos documentos e operações económicas, o inspector tributário conclua 

que deve alargar o âmbito e a extensão do procedimento inspectivo, incluindo 

outros tributos e tornando-o extensivo a outros períodos de tributos. Esta 

conclusão pode resultar da circunstância das operações se repetirem nos 
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períodos de tributação seguintes e haver entre elas uma forte conexão, da 

necessidade de optimizar e racionalizar os recursos disponibilizados para a 

realização da acção de inspecção, bem como de indicadores de risco sobre a 

conservação e manutenção dos elementos de prova. A formulação de juízos de 

valor ou de apreciação, em muitos casos, só se torna possível perante a 

avaliação concreta dos factos no terreno de acção, razão pela qual o legislador, 

nos termos do n.º 1 do artigo 15.º do RCPITA, consagrou a possibilidade de na 

pendência do procedimento de inspecção poderem ser alterados os fins e a 

extensão6 daquele, devendo a alteração constar de despacho fundamentado 

da entidade que tiver ordenado a realização da acção de inspecção. A 

alteração dos fins, âmbito e extensão do procedimento de inspecção apenas 

pode acontecer até ao termo dos actos inspectivos, sendo que estes terminam 

no momento em que o inspector tributário notificar o contribuinte da nota de 

diligência (artigo 61.º do RCPITA). É na fase dos actos de inspecção que o 

inspector procede à análise dos elementos e documentos fiscalmente 

relevantes, solicita elementos probatórios e pede esclarecimentos, pelo que é 

nesta fase é que poderá concluir sobre a importância de alargar o âmbito e a 

																																																													
6	 Cfr.	 Acórdão	 do	 STA,	 tirado	 no	 processo	 n.º	 01101/15,	 datado	 de	 15.06.2016,	 em	 que	 se	 firmou	
jurisprudência	no	sentido	de	que	“	(i)	Na	pendência	do	procedimento	de	inspeção	podem	ser	alterados	
os	fins	e	a	extensão	daquele,	posto	que	tal	conste	de	despacho	fundamentado	da	entidade	que	o	tiver	
ordenado,	 o	 art.º	 15.º,	 n.º	 1	 do	 Regime	 Complementar	 do	 Procedimento	 de	 Inspecção	 Tributária	
(aprovado	 pelo	 art.º	 1.º	 do	 Dec-Lei	 n.º	 413/98,	 de	 31	 de	 Dezembro).	 (ii)	 Verifica-se	 falta	 de	
fundamentação	da	decisão	que	determinou	o	alargamento	da	acção	 inspectiva	quando	 foi	alargado	o	
âmbito	da	acção	inspectiva,	sem	que	disso	fosse	dado	conhecimento	ao	contribuinte,	pois	diz-se	«houve	
necessidade	de	alargar	o	seu	âmbito»	quando	o	art.º	42.º	do	Regime	Complementar	do	Procedimento	
de	Inspecção	Tributária	apenas	prevê	que	a	notificação	dos	actos	de	inspecção	possa	ser	efectuada	ou	
no	 momento	 da	 prática	 dos	 actos	 de	 inspecção	 ou	 em	 momento	 anterior	 e	 nunca	 em	 momento	
posterior,	 como	 aqui	 ocorreu.	 (iii)	 Tendo	 em	 conta,	 que	 o	 sujeito	 passivo,	 não	 foi	 devidamente	
notificado	 através	 de	 despacho	 fundamentado,	 da	 alteração	 dos	 fins,	 do	 âmbito	 e	 da	 extensão	 do	
procedimento	 inspectivo	pela	entidade	que	o	ordenou,	todas	as	conclusões	referentes	ao	relatório	de	
inspecção,	relativas	a	tal	alargamento	são	 ilegais	e,	não	poderão	ter	validade	fiscal,	nem	fundamentar	
qualquer	 acto	 de	 liquidação.	 (iv)	 	 São	 impugnáveis	 os	 actos	 lesivos	 praticados	 no	 procedimento	
inspectivo,	 por	 desconformes	 com	 a	 lei,	 ofendendo,	 em	 consequência	 disso,	 os	 princípios	
constitucionais	da	legalidade,	da	proporcionalidade	e	da	necessidade,	ao	causar	transtornos	superiores	
aos	que	a	 realização	do	direito	à	 tributação	 implicava,	da	 imparcialidade	na	aplicação	do	princípio	da	
proporcionalidade	e	da	garantia	do	sujeito	passivo	em	ser	constrangido	a	um	procedimento	inspectivo	
confinado	 aos	 limites	 fixados	 na	 lei.	 (v)	 A	 falta	 de	 credenciação	dos	 inspectores	 tributários	 permite	 a	
oposição	aos	actos	de	 inspecção,	mas	esta	 só	pode	exercer-se	 contra	 concretos	actos	de	 inspecção	e	
não	contra	actos	de	inspecção	que	se	desconhecem”.	
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extensão do procedimento de inspecção. Este alargamento tem de obedecer 

às formalidades previstas na lei, implicando que a decisão seja do órgão que 

tiver ordenado o procedimento e que seja fundamentada de facto e de direito, 

de forma expressa, clara, congruente e suficiente, de modo a não suscitar 

dúvidas ao obrigado tributário. A prática de actos de inspecção não incluídos 

no âmbito e extensão do procedimento pode motivar oposição à sua realização 

(artigos 32.º e 47.º do RCPITA), porquanto, se estará perante a ausência de 

credenciação do inspector tributário, bem como poderá suscitar a invalidade do 

acto de liquidação. A falta de fundamentação da decisão que determinar o 

alargamento da acção inspectiva consubstancia um vício de forma susceptível 

de colocar em crise a decisão de sancionamento das conclusões do 

procedimento de inspecção e o subsequente acto de liquidação. Verifica-se 

falta de fundamentação quando foi alargado o âmbito da acção inspectiva, sem 

que disso fosse dado conhecimento ao contribuinte, apenas se fazendo 

referência no relatório que “houve necessidade de alargar o seu âmbito». Do 

normativo do n.º 1 do artigo 15.º do RCPITA decorre que a decisão de alargar o 

âmbito e extensão do procedimento deve ser notificada à entidade 

inspeccionada, tendo de ser levado em consideração o disposto no artigo 42.º 

do RCPITA que prevê que a notificação dos actos de inspecção deve ser 

efectuada no momento da sua prática ou em momento anterior e nunca em 

momento posterior. Se o sujeito passivo não for devidamente notificado através 

de despacho fundamentado, da alteração dos fins, do âmbito e da extensão do 

procedimento inspectivo pela entidade que o ordenou, todas as conclusões 

referentes ao relatório de inspecção, relativas a tal alargamento são ilegais e, 
não poderão ter validade fiscal, nem fundamentar qualquer acto de liquidação. 

Nesta conformidade, é de exigir rigor e objectividade na definição do âmbito e 

extensão do procedimento de inspecção, bem como qualquer alteração do 

mesmo, no sentido da sua ampliação, deve ser devidamente fundamentada e 

notificada ao obrigado tributário em momento prévio ou contemporâneo ao 

início dos actos de inspecção incluídos na modificação do objecto inicial da 

acção de inspecção. Já no que respeita ao encurtamento do âmbito e extensão 

do procedimento de inspecção, se tal ocorrer, não existe necessidade de 

proceder a qualquer notificação da entidade inspeccionada, visto que o objecto 
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da acção inspectiva fica devidamente explanado no relatório do procedimento 

(artigo 62.º do RCPITA) e não se regista qualquer violação de direitos ou 

interesses do sujeito passivo. Porém, deve ser feita menção expressa desta 

circunstância no relatório do procedimento, bem como a ordem de serviço ou 

despacho que credenciava o inspector tributário fica com o seu objecto 

esgotado, devendo ser emitido outro documento (ordem de serviço ou 

despacho) para executar os actos de inspecção omitidos, sob pena da entidade 

inspeccionada se poder opor à prática dos actos inspectivos. Esta última 

situação raramente acontecerá, mas em teoria é perfeitamente admissível e 

legal. A Administração Tributária apenas estará impedida de reduzir ou alterar 

o âmbito e extensão do procedimento na acção de inspecção a solicitação do 

sujeito passivo ou de terceiro, visto que neste é o requerente é que determina o 

âmbito e a extensão do procedimento de inspecção tributária (n.º 2 do artigo 
15.º do RCPITA e n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 6/99, de 8 de Janeiro). 

 

7.	AS	REGRAS	DE	COMPETÊNCIA	TERRITORIAL	
 

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), é um serviço da administração 

directa do Estado dotado de autonomia administrativa. A AT dispõe de 

unidades orgânicas desconcentradas de âmbito regional, designadas por 

direcções de finanças e alfândegas, e de âmbito local, designadas por serviços 

de finanças, delegações e postos aduaneiros. No acervo das suas atribuições 

(artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 118/2011, de 15 de Dezembro) compete, 

outrossim, à AT exercer a acção de inspecção tributária e aduaneira com vista 

à observação das realidades tributárias, à verificação do cumprimento das 

obrigações tributárias e à prevenção das infracções tributárias. 

Atenta a estrutura orgânica da AT, definida na Portaria n.º 320-A/2011, de 30 

de Dezembro, importa atender às regras sobre competência material e 

territorial para identificar qual é a unidade orgânica da AT que é competente 

territorialmente para desenvolver o procedimento de inspecção tributária em 
relação a cada sujeito passivo ou obrigado tributário. 
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De acordo com os normativos do artigo 16.º do RCPITA são competentes para 

a prática dos actos de inspecção tributária os seguintes serviços da Autoridade 

Tributária e Aduaneira:  

• A Unidade dos Grandes Contribuintes, relativamente aos sujeitos 

passivos que de acordo com os critérios definidos sejam considerados 

como grandes contribuintes; 

• As Direcções de Serviços de inspecção tributária que, nos termos da 

orgânica da Autoridade Tributária e Aduaneira, integram a área 

operativa da inspecção tributária, relativamente aos sujeitos passivos e 

demais obrigados tributários que sejam seleccionados no âmbito das 

suas competências ou designados pelo Director-geral da AT; 

• As unidades orgânicas desconcentradas (direcções de finanças e 

alfândegas), relativamente aos sujeitos passivos e demais obrigados 

tributários com domicílio ou sede fiscal na sua área territorial. Sendo 

que, nos termos da alínea i) do artigo 36.º da Portaria n.º 320-A/2011, 

às Direcções de Finanças compete assegurar as actividades 

relacionadas com a inspecção tributária, desenvolvendo os 

procedimentos de investigação das irregularidades fiscais, de 

prevenção e combate à fraude e evasão fiscais que lhes sejam 

cometidas, quer através da lei, quer por despacho do Director-geral. Às 

Alfândegas, de entre as atribuições que lhe estão cometidas (artigo 

37.º da Portaria n.º 320-A/2011), compete desenvolver as actividades 

de natureza fiscalizadora e inspectiva realizadas pelos serviços 

antifraude e fiscalizar os meios de transporte e as mercadorias sujeitas 

a acção fiscal aduaneira, exercendo os controlos necessários à 

prevenção e repressão da fraude aduaneira e tributária, isoladamente 

ou em acções conjuntas, em articulação com as unidades orgânicas 

competentes, com outras entidades administrativas ou policiais. 

Em face dos normativos legais verifica-se que, ressalvadas as competências 

específicas dos Serviços Centrais, o procedimento de inspecção tributária é 

desenvolvido pelas unidades orgânicas desconcentradas, isto é, os serviços 

periféricos regionais – Direcções de Finanças e Alfândegas – visto que, 

actualmente, nos serviços periféricos locais – serviços de finanças, delegações 
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e postos aduaneiros – a actividade inspectiva é apenas residual tendente 
apenas à identificação das divergências declarativas. 

Em relação aos serviços desconcentrados o critério de eleição do serviço 

territorialmente competente é o da área do domicílio ou sede do sujeito passivo 

ou obrigado tributário. Deste modo, o procedimento de inspecção tributária é 

realizado pelo serviço desconcentrado que tiver jurisdição na área do domicílio 

do contribuinte sendo para este efeito relevante o determinado nos normativos 

do artigo 19.º da LGT. Em face da alteração introduzida no artigo 19.º do 

RCPITA, através das normas do artigo 233.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de 

Dezembro – Orçamento do Estado para o ano de 2017 – “[p]odem participar no 

procedimento de inspeção tributária, no âmbito de mecanismos de assistência 

mútua e cooperação administrativa intracomunitária, funcionários pertencentes 

a administrações fiscais ou aduaneiras estrangeiras que tenham sido 
autorizados pelo diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira”. 

Importa, agora, sublinhar que o momento temporal relevante para determinar a 

competência territorial do serviço da AT é o correspondente ao início do 

procedimento de inspecção tributária, porquanto, a norma do n.º 5 do artigo 

10.º do CPPT estabelece que “[s]alvo disposição expressa em contrário, a 

competência do serviço determina-se no início do procedimento, sendo 

irrelevantes as alterações posteriores”. Para efeitos de competência territorial 

do serviço são absolutamente irrelevantes as alterações ao domicílio fiscal que 

se verifiquem após o início do procedimento de inspecção tributária. O serviço 

que tem competência para realizar todas as fases do procedimento de 

inspecção tributária é aquele a que corresponder a sede ou domicílio fiscal do 

contribuinte à data da assinatura da ordem de serviço ou do despacho que tiver 

determinado a realização da acção de inspecção tributária. Todavia, sempre 

que se mostre conveniente, adequado e útil para a boa execução dos actos de 

inspecção, nos termos do artigo 17.º do RCPITA, pode verificar-se uma 

extensão da competência territorial, podendo a unidade orgânica que está a 

desenvolver o procedimento de inspecção executar actos de inspecção fora 

dos limites territoriais correspondentes à sua área de jurisdição ou, então, pode 

a sua execução ser solicitada a um serviço localizado noutra área territorial, e 

que poderá ser a do serviço – Direcção de Finanças ou Alfândega – com 
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jurisdição na área em que se localizar, naquele momento, o domicílio fiscal do 

sujeito passivo ou obrigado tributário ou o correspondente ao do local do 

domicílio fiscal da entidade inspeccionada à data da ocorrência dos factos 
abrangidos pelo âmbito e extensão do procedimento de inspecção tributária. 

Os serviços centrais têm jurisdição em todo o território nacional, sem prejuízo 

das competências próprias da Região Autónoma da Madeira (Decreto-Lei n.º 

18/2005, de 18 de Janeiro de 2005), sendo aqui irrelevante o sitio da 

localização do domicílio fiscal do sujeito passivo ou obrigado tributário 

seleccionado para efeitos de sujeição à acção inspectiva desenvolvida pela AT. 

Neste caso, a competência para a realização do procedimento de inspecção 

tributária resulta directamente do acervo de atribuições e competência da 

unidade orgânica. No caso da Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC) as 

suas atribuições resultam dos normativos do artigo 34.º da Portaria n.º 320-
A/2011, de 30 de Dezembro, de entre as quais se destaca a competência para:  

• Realizar procedimentos de inspecção tributária à contabilidade dos 

contribuintes, com recurso a técnicas de auditoria, confirmando a 

veracidade das declarações efectuadas, por verificação substantiva 

dos documentos de suporte; 

• Assegurar uma assistência personalizada aos contribuintes garantindo 

o acompanhamento do seu relacionamento global com a administração 

tributária;  

• Assegurar aos contribuintes que sejam considerados de elevada 

dimensão económica e fiscal, em função de critérios previamente 

definidos por despacho do Director-geral da Autoridade Tributária e 

Aduaneira, o acompanhamento do respectivo relacionamento com a AT 

através de um interlocutor único designado por gestor de contribuinte. 

 

Não obstante o desenvolvimento das actividades e tarefas que se podem 

catalogar como tradicionais no âmbito do exercício da actividade tributária, a 

UGC beneficia de uma nova concepção e filosofia para o exercício da 

actividade tributária e direcciona uma parte significativa dos seus recursos para 

uma nova dimensão na relação com os contribuintes que se traduz na 

assistência generalizada e directa ao contribuinte facilitando o contacto com os 
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diversos serviços da AT e, designadamente, potencia uma melhor apreensão e 

compreensão sobre os textos legais – códigos, leis tributárias, orientações 

genéricas e outras instruções administrativas. Esta nova realidade que tem 

inegáveis vantagens para os contribuintes e para a Administração Tributária, 

porquanto é desenvolvido um acompanhamento permanente e próximo que 

induz apetência para o cumprimento correcto, atempado e voluntário das 

obrigações tributárias. No âmbito das competências da UGC caem os 

contribuintes de elevada relevância económica e fiscal, sendo para este efeito 

necessário atender ao disposto nos normativos do artigo 68.º-B da LGT que 

estabelecem o seguinte: 

 

• Sem prejuízo dos princípios que regem o procedimento tributário, 

designadamente dos princípios da legalidade e da igualdade, a 

Administração Tributária pode, atendendo à elevada relevância 

económica e fiscal de alguns contribuintes, considerá-los como 

grandes contribuintes para efeitos do seu acompanhamento 

permanente e gestão tributária; 

• Compete ao Director-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira 

determinar, em função de critérios previamente definidos, a integração 

de contribuintes de elevada relevância económica e fiscal no grupo de 

grandes contribuintes e, de entre estes, quais os que devem ter 

acompanhamento permanente em matérias não aduaneiras por gestor 

tributário; 

• Os critérios são fixados em Portaria do membro do Governo 

responsável pela área das finanças e servem para determinar a 

eventual relevância económica e fiscal dos contribuintes e a sua 

qualificação ou desqualificação como grandes contribuintes. 

Para operacionalizar as actividades da UGC e definir o acervo de contribuintes 

que integram o Cadastro dos Grandes Contribuintes (CGC) foi pulicado o 

Decreto-Lei n.º 6/2013, de 17 de Janeiro, e a Portaria n.º 107/2013, de 15 de 

Março, tendo esta sido substituída pela Portaria n.º 130/20167, de 10 de Maio, 

																																																													
7	 Esta	 Portaria	 deu	 lugar	 ao	 Despacho	 n.º	 1268/2017,	 de	 13	 de	 Janeiro,	 da	 Directora-geral	 da	 AT,	
publicado	no	D.R.	n.º	26,	de	6	de	Fevereiro,	em	que	se	estabelece	o	seguinte:”	A	Portaria	n.º	130/2016,	
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diploma legal que estabelece, actualmente, os critérios de selecção dos 

contribuintes cuja situação tributária deve ser acompanhada pela UGC e que 

consistem no seguinte: 

• Entidades com um volume de negócios superior a: 

i) 100 milhões de euros, nos casos em que exerçam actividades sob 

a supervisão do Banco de Portugal ou da Autoridade de 
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões; 

ii) 200 milhões de euros, nos restantes casos; 

• Sociedades gestoras de participações sociais, constituídas nos termos 

do Decreto-Lei n.º 495/88, de 30 de Dezembro, com um valor total de 

rendimentos superior a 200 milhões de euros; 

• Entidades com um valor global de impostos pagos superior a 20 

milhões de euros;  

• Sociedades não abrangidas por qualquer dos pontos anteriores que 

sejam consideradas relevantes, atendendo, nomeadamente, à sua 

relação societária com as sociedades abrangidas pelas competências 

da UGC; 

• Sociedades integradas em grupos, abrangidos pelo regime especial de 

tributação dos grupos de sociedades, nos termos do artigo 69.º do 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, em 

que alguma das sociedades integrantes do grupo, dominante ou 

dominada, seja abrangida pelas condições definidas em qualquer dos 

pontos anteriores; 

• As pessoas singulares com rendimentos superiores a 750 mil euros; 
																																																																																																																																																																																			
de	 10	 de	maio,	 estabelece	 os	 critérios	 de	 seleção	 dos	 contribuintes	 cuja	 situação	 tributária	 deve	 ser	
acompanhada	pela	Unidade	dos	Grandes	Contribuintes	(UGC).	Assim,	em	conformidade	com	os	critérios	
previstos	no	artigo	1.º	da	supracitada	Portaria	e	em	cumprimento	do	disposto	no	n.º	1	do	seu	artigo	3.º,	
são	definidas	as	entidades	em	causa	que	de	seguida	se	identificam:	1	-	As	entidades	a	que	se	referem	as	
alíneas	a),	b)	e	c)	do	artigo	1.º	da	Portaria	n.º	130/2016,	de	10	de	maio,	são	as	que	constam	da	lista	em	
anexo	1	ao	presente	despacho,	do	qual	faz	parte	integrante;	2	-	As	entidades	a	que	se	referem	as	alíneas	
d)	e	i)	do	mesmo	artigo	são	as	que	constam	da	lista	em	anexo	2	ao	presente	despacho,	do	qual	fazem	
parte	integrante;	3	-	As	sociedades	a	que	se	refere	a	alínea	e)	do	mesmo	artigo	são	as	que	integram	os	
grupos	 cujas	 sociedades	dominantes	 constam	da	 lista	 em	anexo	3	 ao	presente	despacho,	 do	qual	 faz	
parte	integrante.	4	-	O	presente	despacho	produz	efeitos	a	1	de	janeiro	de	2016”.	
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• As pessoas singulares que detenham, directa ou indirectamente, ou 

sejam beneficiárias efectivas de património, incluindo bens e direitos, 

de valor superior a 5 milhões de euros; 

• As pessoas singulares com manifestações de fortuna congruentes com 

os rendimentos superiores a 750 mil euros ou património de valor 

superior a 5 milhões de euros; 

• As pessoas singulares, bem como as sociedades e outras entidades, 

que não sendo abrangidas por qualquer dos pontos anteriores sejam 

consideradas relevantes, atendendo à sua relação jurídica ou 

económica com os sujeitos passivos abrangidos pelo quadro de 
competências da UGC, de acordo com os critérios legais de selecção. 

Como se pode verificar são muito amplas e vastas as competências da UGC 

no domínio do controlo e fiscalização da situação tributária dos contribuintes, 

as quais assumem uma importância fundamental e essencial no volume das 

receitas tributárias arrecadadas face à relevância económica e fiscal dos 

sujeitos passivos e obrigados tributários que caem no âmbito da sua alçada. 

Nos serviços centrais existe ainda a Direcção de Serviços de Planeamento e 

Coordenação da Inspecção Tributária (DSPCIT), unidade orgânica que, sem 

prejuízo de outras atribuições, desenvolve actividades de planeamento e 

coordenação no sentido de assegurar uniformização de procedimentos nas 

unidades de inspecção tributária integradas nos serviços desconcentrados. 

De entre as actividades da DSPCIT destaca-se: 

• Definir procedimentos técnicos de inspecção a adoptar pelas diferentes 

unidades orgânicas com competências de inspecção e pesquisar 

temas, assuntos e questões relevantes para a respectiva intervenção; 

• Elaborar, anualmente, o projecto do Plano Nacional de Actividades da 

Inspecção Tributária e Aduaneira (PNAITA), coordenar a elaboração 

dos planos regionais de actividade das diferentes unidades orgânicas 

da área da inspecção tributária e aduaneira e controlar a execução dos 

referidos planos;  
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• Elaborar o relatório de actividades da área da inspecção tributária e 

aduaneira. 

No tocante à intervenção no terreno, embora sem grande proeminência 

operativa, mas com uma actuação essencial para o bom desempenho dos 

serviços de inspecção tributária, existe ainda na estrutura dos serviços centrais 

da AT a Direcção de Serviços de Gestão do Risco (DSGR). Esta unidade 

orgânica prepara e desenvolve, concertadamente com as demais unidades 

orgânicas da AT, a estratégia de prevenção do risco de incumprimento fiscal e 

aduaneiro, definindo as acções necessárias à sua identificação e prevenção.de 
incumprimento. De entre as competências da DSGR destacamos as seguintes: 

• Recolher, centralizar e tratar informação para identificação dos riscos 

gerais de incumprimento fiscal e aduaneiro;  

• Efectuar a análise dos riscos de incumprimento fiscal; 

• Definir estratégias de redução do risco de incumprimento fiscal e 

aduaneiro;  

• Propor as acções de assistência e comunicação para prevenção dos 

riscos identificados;  

• Propor as alterações legislativas necessárias para eliminar riscos 

específicos de incumprimento fiscal e aduaneiro;  

• Propor as situações de risco de incumprimento que, anualmente, 

devam ser objecto de intervenção inspectiva integrada no Plano 

Nacional de Actividades de Inspecção Tributária e Aduaneira 
(PNAITA). 

Em face de tudo o que fica exposto quanto à competência material e territorial 

dos serviços da AT no domínio da intervenção da inspecção tributária, importa 

atentar nalguns segmentos de jurisprudência firmada no acórdão do TCAS, 

proferido no processo n.º 09765/16, datado de 19.08.2016, em que se refere 

que “(i) Tendo ocorrido a prática por serviço territorialmente incompetente de 

actos inspectivos com base em despacho de autorização do exercício da 

inspecção emitido pelo serviço territorialmente competente, verifica-se a 

violação das regras de distribuição territorial de competência entre os serviços 

inspectivos, previstas nos artigos 15.º, 16.º, n.º 1, alínea c), e 17.º do Regime 
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Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de Dezembro – RCPIT. (ii) Os preceitos dos 

artigos 15.º e 17.º do RCPIT permitem que o serviço com competência para a 

prática do acto inspectivo, e após instauração da inspecção, habilite outro 

serviço à prática de certos actos inspectivos, havendo a extensão da inspecção 

a áreas territoriais diversas das que resultariam da atribuição natural de 

competência territorial. O que não sucedeu no caso em exame. (iii) A preterição 

das regras de distribuição de competência territorial dos serviços inspectivos 

implica a sanção da mera anulabilidade dos actos assim praticados (artigo 

163.º, n.º 1, do CPA, ex vi artigo 2.º, alínea d), do CPPT). (iv) No caso, ocorreu 

a ratificação-sanação dos actos inspectivos em presença através da 

confirmação por parte da Direcção de Finanças (naturalmente competente) do 

relatório inspectivo elaborado pela Direcção de Finanças (serviço não 

competente) (artigo 164.º, n.º 1, do CPA), mediante o proferimento de 

despacho de concordância com o mencionado relatório final de inspecção por 
parte do Director de Finanças”. 

Nesta situação, embora o Director de Finanças territorialmente competente 

tenha ratificado e sancionado os actos de inspecção e as conclusões do 

procedimento de inspecção tributária, ainda assim, o sujeito passivo procedeu 

á impugnação dos actos de liquidação invocando incompetência territorial da 

Direcção de Finanças cujos serviços de inspecção realizaram a inspecção 

tributária. Por causa do acto de ratificação o Tribunal considerou a impugnação 

improcedente. O contribuinte impugnante interpôs recurso jurisdicional para o 

TCAS alegando que” (…). A verdade é que, com base nesses errados 

pressupostos, que não têm a menor correspondência com a realidade 

processual e factual do PITE promovido contra o Recorrente, o Tribunal a quo 

acaba a fazer uma incorrecta interpretação e aplicação das normas dos artigos 

16.º e 17.º do RCPITA, concluindo por uma solução jurídica que, de modo 

muito evidente, consubstancia uma clara violação de tais normas”. Não 

obstante todos os argumentos do recorrente o TCAS manteve a sentença 

recorrida. Contudo, este é um exemplo que demonstra que as regras de 

competência territorial têm de ser observadas, sob pena dos actos tributários 

serem anulados, tal como aconteceu por decisão do STA, concretizada no 
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acórdão extraído no processo n.º 0901/16, datado de 22.03.2017, em virtude 

do procedimento de inspecção tributária ter sido realizado por uma unidade 

orgânica da AT territorialmente incompetente e não ter sido feita aplicação da 
extensão prevista no artigo 17.º do RCPITA. 

 

8.	O	PLANEAMENTO	DA	ACÇÃO	DE	INSPECÇÃO	TRIBUTÁRIA	
 

De acordo com o disposto no artigo 44.º do RCPITA o procedimento de 

inspecção é previamente preparado (a preparação prévia consiste na recolha 

de toda a informação disponível sobre o sujeito passivo ou obrigado tributário 

em causa, incluindo o processo individual arquivado nos termos legais nos 

serviços da AT, as informações prestadas ao abrigo dos deveres de 

cooperação e indicadores económicos e financeiros da actividade), 

programado e planeado tendo em vista os objectivos a serem alcançados (a 

programação e planeamento compreendem a sequência das diligências da 

inspecção tendo em conta o prazo para a sua realização previsto no RCPITA e 

a previsível evolução do procedimento). 

Este planeamento e preparação deve ser realizado em função do âmbito e 

extensão do procedimento inspectivo, devendo o inspector tributário identificar 

todos os dados e elementos relevantes e preparar-se, em termos práticos e 

teóricos, de modo a que os actos de inspecção sejam realizados de forma 

célere e eficaz, representando para a entidade inspeccionada o menor 

incómodo ou perturbação. Em função dos fins, âmbito e extensão da acção de 

inspecção, definição que permite a prévia demarcação do objecto do 

procedimento de inspecção tributária, o inspector tributário deve organizar 

todos elementos necessários (em suporte material ou digital) conexos com os 

tópicos temáticos abrangidos pelo exame inspectivo a desenvolver, 

aproveitando os elementos existentes nos serviços da AT, fazendo os 

cruzamentos informáticos pertinentes ou solicitando a terceiros e a entidades 

públicas todos os dados ou esclarecimentos necessários ao apuramento da 

verdade material sobre a situação tributária do sujeito passivo. É fundamental 
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que a entidade inspeccionada tenha com o procedimento o menor incómodo 

possível. De igual modo, um dos objectivos da prévia notificação do 

procedimento de inspecção tributária externo é dar a conhecer ao contribuinte 

que, em breve, irá ser alvo de uma acção de inspecção, quais os tributos e os 

períodos de tributação abrangidos pelo mesmo, de modo a permitir que o 

contribuinte proceda à preparação dos elementos de contabilidade ou de 

escrituração relevantes, por forma a que rápida e eficazmente possa 

disponibilizar ao inspector tributário os documentos solicitados ou prestar com 

rigor, clareza, objectividade e suficiência os esclarecimentos que sejam 

pedidos. Estes aspectos integram os deveres de colaboração e de cooperação 

do sujeito passivo e demais obrigados tributários e assumem fundamental 

importância na normal execução dos actos de inspecção e contribuem com a 

serenidade e consolidação do ambiente de confiança entre os contribuintes e a 

Administração Tributária. Estando definido o objecto do procedimento de 

inspecção tributária mal se compreenderá que o inspector tributário solicite ao 

contribuinte documentos ou esclarecimentos referentes a actos, negócios ou 

operações não abrangidas no âmbito e extensão da acção de inspecção ou 

que estejam com estes conexos e se mostrem necessários a clarificar ou 

determinar o enquadramento tributário de actos ou operações neles integrados. 

A falta, omissão ou indiferença da entidade inspeccionada em face dos pedidos 

ou solicitações do inspector tributário, para além de dificultar a prática dos 

actos inspectivos, prorrogar a presença do inspector nas instalações do 

contribuinte, só pode ter efeitos nefastos para a entidade inspeccionada, 

porquanto pode motivar a concretização de correcções inesperadas ou 

indesejadas, bem como produzir actos tributários prejudicais aos interesses do 

sujeito passivo, dando, assim, origem a futuros conflitos tributários com os 

inerentes ónus e encargo do contencioso tributário. É essencial e vantajoso 

para ambas as partes que exista uma profícua e adequada colaboração e 

cooperação na execução dos actos de inspecção, visto que só assim será 

possível apurar a verdade material sobre a situação tributária do contribuinte e 

potenciar a eficácia e eficiência dos serviços de inspecção tributária e reduzir 

ou racionalizar os custos de contexto da entidade inspeccionada. 
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9.	A	CREDENCIAÇÃO	DOS	INSPECTORES	TRIBUTÁRIOS	
 

Os inspectores tributários são trabalhadores da Autoridade Tributária e 

Aduaneira. Os trabalhadores que, em regra, desenvolvem funções no âmbito 

do procedimento de inspecção tributária constituem um corpo técnico 

específico na estrutura operativa da Administração Tributária. Todavia, podem 

participar em acções de inspecção trabalhadores integrados nas carreiras de 

administração tributária, bem como em categorias técnicas cujos trabalhadores 

beneficiam de conhecimentos especializados no domínio da auditoria, 

engenharia, direito e informática. Estes trabalhadores estão enquadrados em 

equipas de inspecção organizadas em função da dimensão e da estrutura da 

respectiva unidade orgânica. Em face da organização da inspecção tributária, 

que pode atender a critérios conexos como a natureza, relevância económica, 

sector de actividade ou outros critérios de natureza objectiva, as acções de 

inspecção são atribuídas aos inspectores tributários atendendo à sua área de 

especialização, ainda que todos os trabalhadores da AT sejam titulares de uma 

formação técnica de elevado nível. Sem embargo desta contextualização, o 

inspector tributário carece de evidenciar a sua condição de trabalhador da AT e 

de provar que está credenciado para a realização dos actos de inspecção no 

âmbito de um determinado procedimento de inspecção tributária. Os actos de 

inspecção são realizados por um ou mais inspectores tributários, consoante a 

sua complexidade, e orientados pelo coordenador da equipa a que o inspector 

tributário pertença. No procedimento de inspecção tributário interno, a 

credenciação exigida ao inspector tributário é tacitamente assumida, 

porquanto, o procedimento de inspecção tributária é concretizado ao abrigo de 

uma ordem de serviço ou de um despacho, sem que estes tenham de ser 

exibidos ao sujeito passivo ou obrigado tributário no início da acção de 

inspecção tributária. Assim, não acontece no procedimento de inspecção 

tributária externo, uma vez que no seu início o inspector tributário tem de estar 

credenciado e tem de se apresentar através da exibição do cartão profissional 

ou outra identificação passada pelos serviços a que pertença. O inspector 

tributário considera-se credenciado quando estiver munido de ordem de serviço 

emitida pelo serviço competente para o procedimento ou para a prática do ato 

de inspecção ou, no caso de não ser necessária ordem de serviço, de cópia do 
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despacho do superior hierárquico que tiver determinado a realização do 
procedimento ou a prática dos actos de inspecção. 

Podem ser realizadas acções de inspecção de natureza externa sem ser 

emitida qualquer ordem de serviço ou despacho. Tal acontece quando a acção 

de inspecção visar apenas a consulta, recolha ou cruzamento de elementos 

junto de sujeito passivo, de qualquer área territorial, com quem o sujeito 

passivo inspeccionado mantenha relações económicas. Neste tipo de acção, 

terminada a realização do acto ou actos de inspecção, o inspector tributário 

deve proceder à entrega da nota de diligência ao contribuinte, indicando 
naquela as tarefas executadas.  

Quando o procedimento de inspecção tiver por finalidade apurar a situação 

tributária do sujeito passivo, a credenciação do inspector tributário é efectuada 

através de ordem de serviço, a qual, sem prejuízo de outra informação 

complementar, deve conter os elementos seguintes: 

• O número de ordem, data de emissão e identificação do serviço 

responsável pelo procedimento de inspecção;  

• A identificação do inspector ou inspectores tributários incumbidos da 

prática dos actos de inspecção, do respectivo chefe de equipa e da 

entidade a inspeccionar;  

• O âmbito e a extensão da acção de inspecção. 

Em face do n.º 4 do artigo 46.º do RCPITA não é necessário emitir ordem de 
serviço quando a acção de inspecção tiver por objectivo: 

• A consulta, recolha e cruzamento de elementos;  

• O controlo de bens em circulação;  

• O controlo dos sujeitos passivos não registados;  

• A contagem e valorização de inventários. 

Nestes casos, a credenciação do inspector tributário é feita pelo despacho 

emitido pelo serviço que tiver determinado a prática do acto ou actos 

inspectivos, o qual tem de referir os objectivos da acção de inspecção e a 
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identidade da entidade a inspeccionar e do inspector ou inspectores tributários 
incumbidos da sua execução. 

Ainda que nalgumas situações se possa verificar alguma simplificação, sempre 

que os actos de inspecção tributária se desenvolvam no exterior dos serviços 

da Autoridade Tributária e Aduaneira, o inspector tributário incumbido da sua 

realização tem de estar devidamente credenciado ou, no mínimo, fazer-se 
acompanhar pelo cartão profissional e proceder à entrega da nota de diligência. 

Quando os actos de inspecção a realizar implicarem a credenciação do 

inspector tributário, a falta desta permite a oposição do contribuinte aos actos 

de inspecção, mas esta só pode exercer-se contra concretos actos de 

inspecção e não contra actos de inspecção que se desconhecem. Deste modo, 

o contribuinte alvo do procedimento de inspecção tributária, sempre que o 

inspector tributário não se identificar como trabalhador da AT ou que não exiba 

credencial, nos termos determinados na lei, pode opor-se à prática dos actos 

inspectivos. Sem prejuízo da oposição prevista no n.º 5 no artigo 63.º da LGT, 

a qual não tem por justificação a falta de credenciação, mas sim razões 

conexas com o segredo profissional ou a violação de direitos titulados pela 

reserva da intimidade da vida privada e familiar, a oposição aos actos de 

inspecção tributária só poderá ocorrer em caso de falta de credenciação do 

inspector tributário. Sempre que o contribuinte entender que o inspector 

tributário não se encontra credenciado, nos termos do artigo 46.º do RCPITA, 

deve reagir através de oposição aos actos de inspecção tributária. Se o sujeito 

passivo ou obrigado tributário consentir a prática dos actos de inspecção e/ou 

participar nas fases do procedimento, designadamente, exibindo ou 

apresentando documentos, prestando esclarecimentos e/ou exercendo o direito 

de audição, não pode (deve) pretender a invalidação dos actos subsequentes 

(acto de liquidação), com fundamento na ilegalidade das conclusões do 

procedimento de inspecção tributária. A ausência de oposição, nos termos 

previstos no artigo 47.º do RCPITA, à falta de credenciação do inspector 

tributário retira substância e consistência à pretensão do contribuinte que 

invocar ilegalidade do acto de liquidação, exclusivamente com fundamento 

neste vício que, em nosso parecer, se encontra sanado em virtude do 
interessado ter consentido a prática dos actos de inspecção tributária. 
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10.	A	COMUNICAÇÃO	DO	INÍCIO	DA	ACÇÃO	DE	INSPECÇÃO	TRIBUTÁRIA	
 

Salvo quando estiver em causa alguma das situações previstas no n.º 1 do 

artigo 50.º do RCPITA, o procedimento de inspecção tributária externo tem de 

ser sempre previamente notificado ao sujeito passivo ou obrigado tributário. 

Esta obrigação da AT integra-se no dever de colaboração, dela fazendo eco o 

normativo previsto na alínea l) do n.º 3 do artigo 59.º da LGT, do qual resulta 

que a colaboração da Administração Tributária com os contribuintes também 

compreende a comunicação antecipada do início da inspecção da escrita, com 

a indicação do seu âmbito e extensão e dos direitos e deveres que assistem ao 

sujeito passivo. Esta comunicação é efectuada através de uma carta registada, 

que envia ao sujeito passivo ou obrigado tributário a carta-aviso e um anexo 

contendo os direitos, deveres e garantias do sujeitos passivos e demais 

obrigados tributários no procedimento de inspecção tributária. A carta-aviso 

deve ser recebida com uma antecedência de cinco dias e tem, 

especificamente, por finalidade comunicar a identificação do sujeito passivo ou 

obrigado tributário, o objecto, o âmbito e a extensão da inspecção tributária a 
realizar. 

Face ao disposto no artigo 43.º do RCPITA, em concreto o seu n.º 1, 

“[p]resumem-se notificados os sujeitos passivos e demais obrigados tributários 

contactados por carta registada e em que tenha havido devolução de carta 

remetida para o seu domicílio fiscal com indicação de não ter sido levantada, 
de ter sido recusada ou de que o destinatário está ausente em parte incerta”. 

Deste modo, a devolução da carta-aviso ou a sua recusa de recebimento não 

obriga ao envio de nova notificação, nem obsta a que o procedimento de 

inspecção tenha o seu início, desde que a remessa postal tenha sido 

endereçada para a morada (domicílio) da pessoa ou entidade visada. A 

verificação desta presunção apenas depende da circunstância da carta-aviso 

ter sido enviada, através de registo, para o endereço constante do cadastro da 

Autoridade Tributária. Genericamente, é fundamental que os contribuintes 

tenham em consideração o conceito de domicílio fiscal constante do artigo 19.º 

da LGT, bem como as obrigações a que estão adstritos no sentido de manter o 

seu domicílio fiscal actualizado, uma vez que lhe pertence o ónus de comunicar 
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qualquer alteração do mesmo (n.º 3 do artigo 19.º da LGT). A alteração do 

domicílio sem que o interessado proceda à respectiva comunicação à AT é 

ineficaz e a falta de recebimento de qualquer aviso ou comunicação expedidos 

nos termos da lei, devido ao não cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 

43.º do CPPT, não é oponível à Administração Tributária, sem prejuízo do 

interessado fazer prova de já ter solicitado ou obtido a actualização fiscal do 

domicílio, sede ou caixa postal electrónica ou, ainda, provar justo impedimento 

na realização da comunicação (artigo 140.º do CPC. O artigo 43.º do RCPITA 

consagra uma presunção inilidível apenas exigindo que a comunicação – carta-

aviso – tenha sido enviada para o domicílio do sujeito passivo ou obrigado 

tributário constante do cadastro da AT. Assim, ainda que a carta-aviso não 

tenha sido recebida porque o funcionário dos serviços postais não encontrou a 

morada, por não ter sido levantada nos termos previstos no regulamento dos 

serviços postais, ou por ter sido recusada, a notificação é considerada 

realizada e não obsta ao início do procedimento de inspecção tributária. O 

contribuinte não pode (deve) opor-se ao início do procedimento de inspecção 

tributária pela circunstância de não ter recebido a carta-aviso. Importa, porém, 

apurar se ela foi ou não enviada pelo serviço da AT que tiver ordenado a 

realização do procedimento de inspecção tributária. Se a carta-aviso tiver sido 

enviada para o domicílio do sujeito passivo ou obrigado tributário constante do 

cadastro da AT, embora não tenha sido recepcionada pelo destinatário, neste 

caso, o contribuinte nada pode fazer ou alegar em sua defesa porque não se 

regista qualquer vício invalidante dos actos praticados no âmbito do 

procedimento de inspecção tributária ou dos actos subsequentes. Todavia, a 

situação pode ser completamente díspar se a AT não tiver procedido ao envio 

da carta-aviso, visto que, neste caso, é essencial apurar se o procedimento de 

inspecção tem enquadramento nalguns dos normativos previstos no n.º 1 do 

artigo 50.º do RCPITA, porque se assim não for estar-se-á perante uma 

preterição de formalidades susceptível de invalidar os actos praticados. 

Contudo, pensamos que o não envio da carta-aviso não é fundamento de 

oposição à prática dos actos de inspecção, devendo, no entanto, a entidade 

inspeccionada invocar no início e no decurso do procedimento de inspecção 

tributária a falta de envio da carta-aviso. Compete à AT fazer o ónus probatório, 

invocando e provando as razões porque não cumpriu aquela formalidade. A 
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fundamentação adequada e suficiente que justificar o não envio da carta-aviso 

bastará para afastar qualquer vício invalidante cujo nexo causal seja a carta-

aviso, bem como, em nossa opinião, a omissão por parte da pessoa ou 

entidade inspeccionada em todas as fases do procedimento de inspecção, 

incluindo, o exercício do direito de audição, terá o efeito jurídico de degradar a 

formalidade omitida e, consequentemente, afastar qualquer vício invalidante 

que o não envio da carta-aviso pudesse justificar para conduzir à anulação dos 

actos de inspecção e/ou dos, eventuais, actos de liquidação. A este propósito 

veja-se a jurisprudência firmada no acórdão do STA, tirado no processo n.º 

01095/15, datado de 29.06.2016, em que o tribunal afirmou que “(i) [a]inda que 

o procedimento de inspecção tenha sido erradamente qualificado como interno, 

quando o deveria ter sido como externo, esse erro irreleva para a decisão a 

proferir se não puder concluir-se ter sido preterida qualquer formalidade 

essencial imposta por esta última modalidade de inspecção. (ii) A falta da 

notificação prévia prevista no art.º 49.º do RCPIT não gera a anulabilidade da 

decisão do procedimento, degradando-se tal formalidade em mera 

irregularidade, sem efeitos invalidantes, se ao interessado foi dado 

conhecimento do procedimento e do seu objecto a tempo de nele participar e 

se lhe foi dada a possibilidade legal de exercer o seu direito de audição durante 
o procedimento inspectivo”. 

Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 50.º do RCPITA, a AT pode 
não proceder ao envio de carta-aviso nas situações seguintes: 

• O procedimento de inspecção visar apenas a consulta, recolha ou 

cruzamento de elementos destinados à confirmação da situação 

tributária do sujeito passivo ou obrigado tributário;  

• O fundamento do procedimento de inspecção for participação ou 

denúncia efectuada nos termos legais e estas contiverem indícios de 

fraude fiscal;  

• O objecto do procedimento de inspecção for a inventariação de bens 

ou valores em caixa, a recolha de amostras para perícia, o controlo de 

bens em regime aduaneiro económico ou suspensivo, a realização de 

testes por amostragem ou quaisquer actos necessários e urgentes para 

aquisição e conservação da prova; 
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• O procedimento de inspecção consistir no controlo dos bens em 

circulação e da posse dos respectivos documentos de transporte;  

• O procedimento se destinar a averiguar o exercício de actividade por 

sujeitos passivos não registados;  

• A notificação antecipada do início do procedimento de inspecção for, 

por qualquer outro motivo excepcional devidamente fundamentado pela 

administração tributária, susceptível de comprometer o seu êxito; 

• O procedimento de inspecção visar a avaliação do cumprimento de 

pressupostos de isenção que dependam do fim ou da utilização dada 
às mercadorias. 

Algumas das circunstâncias que justificam o não envio da carta-aviso podem 

ser evidentes e notórias. Quando assim não for, a AT terá de fundamentar de 

facto e de direito, e de forma clara, adequada e suficiente, porque motivos é 

que não procedeu à prévia comunicação do procedimento de inspecção 
externo. 

Quando nos termos da lei houver omissão do envio da carta-aviso, o folheto 

anexo àquela é entregue ao sujeito passivo ou obrigado tributário no início do 

procedimento de inspecção tributária, conjuntamente com cópia da ordem de 

serviço ou do despacho que tiver determinado a acção de inspecção (n.º 2 do 

artigo 50.º do RCPITA). Este folheto tem por finalidade informar o contribuinte 

de quais são os seus deveres de cooperação e de colaboração, bem como dar-

lhe a conhecer os seus direitos no âmbito do procedimento de inspecção 

tributária, e que, designadamente, consistem no direito à regularização da 

situação tributária (artigo 58.º do RCPITA) e do direito à redução das coimas 
(artigos 29.º a 31.º do RGIT). 

 

11.	A	ESTRUTURA	DO	PROCEDIMENTO	DE	INSPECÇÃO	TRIBUTÁRIA	
 

O procedimento de inspecção tributária está estruturado em fases 

procedimentais, cada uma com as suas finalidades e objectivos, tendo o 

legislador procurado fazer uma regulamentação clara e objectiva dos actos ou 
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tarefas a executar na marcha do procedimento de inspecção tributária. A 

descrição subsequente refere-se ao procedimento de inspecção externo, sendo 

que, em relação ao procedimento de inspecção interno, só existem diferenças 

no tocante ao envio da carta-aviso e ao conhecimento do início do 
procedimento de inspecção. 

Em função do âmbito e da extensão do procedimento de inspecção tributária, o 

inspector tributário procede à preparação e planeamento da acção de 

inspecção, procedendo à recolha de elementos e informação que já existe na 
AT ou que lhe é fornecida por terceiros. 

Não sendo uma das situações previstas no n.º 1 do artigo 50.º do RCPITA, a 

unidade orgânica da AT competente para a realização do procedimento de 

inspecção tributária, procede ao envio da carta-aviso à pessoa ou entidade alvo 
do procedimento de inspecção tributária. 

O inspector tributário incumbido da realização da acção de inspecção, 

apresenta-se no domicílio do contribuinte ou no local em que se encontrar a 

contabilidade ou elementos de escrita, e devidamente credenciado, através da 

ordem de serviço emitida pelo serviço territorialmente competente ou do 

despacho do superior hierárquico que tiver ordenado a realização da acção de 

inspecção, dá início ao procedimento de inspecção tributária. 

Imediatamente após o início da acção de inspecção são executados os actos 

de inspecção, cuja duração depende do âmbito e da extensão do procedimento 

de inspecção, bem como dos objectivos que os serviços tributários pretendem 

alcançar. Os actos de inspecção correspondem à fase em que o inspector 

tributário se encontra nas instalações do sujeito passivo ou do obrigado 

tributário e procede à análise das operações e actos com relevância fiscal, 

recolhe documentos ou elementos, solicita a exibição de documentos ou pede 

esclarecimentos ao contribuinte. Esta fase termina quando o inspector tributário 

notifica a nota de diligência à pessoa ou entidade inspeccionada, devendo 

aquele documento indicar obrigatoriamente as tarefas realizadas. 

Concluídos os actos de inspecção, o inspector tributário tem de proceder à 

elaboração do projecto de relatório em que realiza a descrição dos factos 
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susceptíveis de originar actos tributários ou em matéria tributária desfavoráveis 

à entidade inspeccionada, bem como identificar as correcções ou o tipo ou 

natureza da decisão em formação, procedendo à explanação da respectiva 

fundamentação. Nos termos do n.º 1 do artigo 60.º do RCPITA, entre a 

conclusão dos actos de inspecção e a notificação do projecto de relatório não 

deve decorrer um lapso temporal superior a 10 dias. Todavia, este prazo, bem 

como o prazo de 10 dias previsto no n.º 4 do artigo 60.º e no n.º 2 do artigo 62.º 

do RCPITA, respectivamente, para a elaboração do relatório final e para a 

notificação deste relatório, tem natureza ordenadora ou disciplinar, pelo que a 

sua inobservância não tem qualquer efeito invalidante da decisão que 

sancionar as conclusões do procedimento de inspecção tributário ou dos actos 
tributários subsequentes. 

A entidade inspeccionada após a notificação do projecto de relatório usufrui de 

um prazo de 15 dias para exercer o direito de audição, diligência que tem por 

fim permitir ao contribuinte visado pelo procedimento de inspecção tributária 

participar no procedimento e apresentar as razões, de facto ou de direito, 

porque discorda da proposta de correcções apresentada pelo inspector 

tributário ou da decisão proposta e que, a ser tomada, motivará a alteração da 

sua situação tributária. O direito de audição representa uma faculdade dos 

contribuintes, direito que fica na livre opção do interessado exercê-lo ou não. O 

exercício do direito de audição exige que, nos termos do n.º 7 do artigo 60.º da 

LGT, aquando da elaboração do relatório final, o inspector tributário explicite de 

forma, clara, objectiva e suficiente os motivos porque acolhe ou rejeita as 
razões apresentadas pelo interessado. 

Terminado o prazo para o exercício do direito de audição, o inspector tributário 

tem, nos termos do n.º 4 do artigo 60.º do RCPITA, dez dias para elaborar o 

relatório final. Se o contribuinte tiver optado pela ausência de qualquer 

manifestação de vontade, terminado o prazo para o exercício do direito de 

audição, o projecto de relatório é convolado em definitivo, com a consequente 

manutenção no relatório final das propostas do inspector tributário constantes 

do projecto de relatório. Em face do exercício do direito de audição, o relatório 

final será integrado por uma nova fase procedimental descritiva da apreciação 

das razões apresentadas pela entidade inspeccionada. A apreciação do direito 
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de audição é uma fase relevante do procedimento de inspecção, visto que 

representa a participação do contribuinte na formação da decisão, estando a 

sua complexidade dependente da natureza das matérias em análise e das 

razões determinantes ou fonte da discordância técnica tributária. A apreciação 

do direito de audição apresentado pelo contribuinte conduz à elaboração do 

relatório final, o qual contém as conclusões do procedimento de inspecção 

tributária, consubstanciando a identificação e sistematização dos factos 
detectados e a sua qualificação jurídico-tributária. 

A última fase do procedimento de inspecção tributária ocorre com a notificação 
do relatório final. 

Os procedimentos subsequentes estão dependentes do sistema de avaliação 

da matéria tributável utilizado na avaliação e apuramento da situação tributária 

do contribuinte. O procedimento de inspecção tributária, em regra, dá lugar à 

instauração de procedimentos de liquidação, porém, se tiver existido 

fundamento para fazer avaliação indirecta, consoante os pressupostos que 

tenham determinado este tipo de avaliação da matéria tributável, o 

procedimento de liquidação pode ser precedido, a requerimento do 

interessado, de procedimento de revisão da matéria tributável ou de recurso 
judicial. 
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12.	O	INÍCIO	DA	ACÇÃO	DE	INSPECÇÃO	TRIBUTÁRIA	
 

O início do procedimento de inspecção tributária reveste-se de grande 

importância para o sujeito passivo, porquanto, é o termo inicial da acção de 

inspecção é que permite aferir se o procedimento teve ou não início até ao 

termo do prazo de caducidade conforme é determinado no n.º 1 do artigo 36.º 

do RCPITA e, por outro lado, permite fazer o cômputo do prazo de seis meses 

– prazo de duração do procedimento – e da respectiva prorrogação por dois 

períodos de três meses, nos termos prescritos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 36.º do 

RCPITA. O sujeito passivo ou obrigado tributário, só no procedimento de 

inspecção tributária externo é que tem conhecimento concreto do início da 

acção de inspecção. Digamos que neste tipo de acção de inspecção é que é 

essencial que a entidade inspeccionada tenha o controlo absoluto do início do 

procedimento e das fases subsequentes, porque só assim é que pode 

determinar com precisão o termo do prazo de seis meses ou a eventual 

prorrogação deste prazo. É evidente que, por força do normativo do n.º 4 do 

artigo 36.º do RCPITA, a iniciativa da prorrogação é da AT, decisão que deve 

ser devidamente fundamentada e notificada ao sujeito passivo. Todavia, pode 
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acontecer que o prazo de seis meses seja ultrapassado sem que os serviços 

de inspecção tributária tenham feito a prorrogação ou dado conhecimento de 

tal facto ao sujeito passivo. Nos termos do n.º 7 do artigo 36.º do RCPITA, o 

termo do prazo de seis meses, sem prorrogação, determina o fim da prática 

dos actos de inspecção, mas não afecta o exercício do direito à liquidação, 

desde que a operação de determinação e cálculo do imposto seja validamente 

notificada ao contribuinte no prazo de caducidade. Este é um aspecto 

fundamental, porque a não conclusão do procedimento de inspecção no prazo 

de seis meses pode ter impacto na caducidade do direito à liquidação do 

tributo. Tal acontecerá sempre que uma acção externa de inspecção tributária 

perca o efeito suspensivo previsto no n.º 1 do artigo 46.º da LGT e o acto de 

liquidação não seja notificado ao sujeito passivo até ao último dia do prazo 

legal de caducidade aplicável ao tributo. Com efeito, o n.º 1 do artigo 46.º da 

LGT, estabelece que o prazo de caducidade se suspende com a notificação ao 

contribuinte, nos termos legais, da ordem de serviço ou despacho no início da 

acção de inspecção externa, cessando, no entanto, esse efeito, contando-se o 

prazo desde o seu início, caso a duração da inspecção externa tenha 

ultrapassado o prazo de seis meses após a notificação do início do 

procedimento. É, portanto, necessário que a entidade inspeccionada tenha o 

controlo do termo inicial e termo final da acção de inspecção externa, 

designadamente quando a conclusão do procedimento de inspecção se 

verificar em momento posterior ao termo do prazo legal de caducidade previsto 

na lei, dado que, neste caso, se a duração da acção de inspecção tiver sido 

superior a seis meses, estar-se-á perante a caducidade do direito à liquidação. 

Estes aspectos apelam aos princípios da certeza e da segurança jurídicas, uma 

vez que o princípio da tutela plena e efectiva implica que o sujeito passivo 

tenha absoluto conhecimento e controlo sobre o termo do prazo para o 

exercício do direito à liquidação, circunstância imbuída de especial relevância 

nos casos de suspensão do prazo de caducidade por efeito da realização de 
um procedimento de inspecção externa. 

É por estas razões é que o legislador estabeleceu na lei de forma inequívoca o 

momento do termo inicial e do termo final do procedimento de inspecção 

externa. Da ordem de serviço ou do despacho que determinar o procedimento 
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de inspecção será, no início deste, entregue uma cópia ao sujeito passivo ou 

obrigado tributário, excepto nas situações previstas no n.º 6 do artigo 46.º do 

RCPITA, devendo o sujeito passivo, o obrigado tributário ou o seu 

representante, assinar a ordem de serviço indicando a data da notificação, a 

qual, para todos os efeitos, determina o início do procedimento externo de 

inspecção8. De igual modo, por força do n.º 2 do artigo 62.º do RCPITA, o 

termo final da acção de inspecção tributária externa ocorre no dia da 

concretização da notificação do relatório final que contém as conclusões do 

procedimento de inspecção tributária. Sempre que o segmento temporal 

decorrido entre o início do procedimento de inspecção tributária externo e a 

data da sua conclusão for superior a seis meses, não se regista a suspensão 

do prazo de caducidade prevista no n.º 1 do artigo 46.º da LGT. Há que 

sublinhar que a caducidade do direito à liquidação dos tributos não é de 

conhecimento oficioso, pelo que se tal invalidade ocorrer compete ao sujeito 

passivo da relação jurídica tributária arguir tal vício através da interposição de 

reclamação graciosa ou da apresentação de impugnação judicial, sendo que 

este vício pode, outrossim, ser arguido através de oposição judicial, com 

fundamento na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT (tem por pressuposto 

que a notificação é intempestiva, isto é, feita fora do prazo de caducidade). 

No n.º 1 do artigo 46.º da LGT, o legislador utilizou a expressão de acção de 

inspecção externa para se referir à realidade procedimental compreendida 

entre a assinatura da ordem de serviço ou despacho e a notificação das 

conclusões do relatório final do procedimento de inspecção tributária, visto ser 

esta a única realidade funcional e material que justifica a suspensão do prazo 

de caducidade, sob pena de se frustrarem os objectivos inerentes à suspensão 

e ser prejudicado o interesse público, aqui materializado no direito à 

determinação do crédito tributário. É de afastar qualquer tentativa no sentido de 
																																																													
8	Cfr.	Acórdão	do	STA,	tirado	no	processo	n.º	0879/15,	datado	de	12.10.2016,	que	nos	pontos	2	e	3	do	
sumário	refere	que	“[o]	procedimento	de	inspecção	é	contínuo	e	deve	ser	concluído	no	prazo	máximo	
de	seis	meses	a	contar	da	notificação	do	seu	início	(cfr.	art.º	36.º	do	RCPIT).O	dies	a	quo	do	prazo	de	seis	
meses	para	a	conclusão	do	procedimento	de	inspecção	não	é	o	da	data	da	recepção	pelo	sujeito	passivo	
ou	obrigado	tributário	da	carta-aviso	a	que	alude	o	art.	49.º	do	RCPIT,	mas	sim	o	da	data	em	que	aquele	
assinar	ou	dever	assinar	a	ordem	de	serviço	ou	despacho	que	ordenou	a	inspecção,	de	que	lhe	deve	ser	
dada	 cópia	 no	 início	 da	 inspecção,	 nos	 termos	 do	 art.	 51.º	 do	 RCPIT,	 mesmo	 na	 redacção	 daqueles	
preceitos	legais	anterior	à	que	lhes	foi	dada	pela	Lei	n.º	50/2005,	de	30	de	Agosto”.	
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identificar a expressão de ”acção de inspecção externa” com o período de 

prática dos actos de inspecção. A ser assim, ficariam seriamente prejudicadas 

as restantes fases da marcha do procedimento de inspecção tributária e estaria 

fortemente constrangida a vontade do legislador expressa no n.º 1 artigo 36.º 

do RCPITA, ao determinar que o procedimento de inspecção tributária pode 

iniciar-se até ao termo do prazo de caducidade do direito de liquidação dos 

tributos. É evidente que está aqui subjacente uma perspectiva utilitária do 

procedimento de inspecção tributária, a única aceitável actualmente, uma vez 

que, sendo os fins do procedimento de inspecção tributária a observação das 

realidades tributárias e a verificação do cumprimento das obrigações 

tributárias,	 não se compreende a intervenção da inspecção tributária em 
momento posterior ao termo do prazo do direito à liquidação dos tributos. 

Se o sujeito passivo, o obrigado tributário, ou o seu representante não se 

encontrar no local da prática dos actos inspectivos, a ordem de serviço deve 

ser assinada pelo contabilista certificado ou qualquer empregado ou 

colaborador presente nesse local. 

Se ocorrer recusa de assinatura da ordem de serviço ou despacho, será a 

mesma assinada por duas testemunhas. Se for impossível colher a assinatura 

das testemunhas, este facto tem de constar da ordem de serviço ou despacho, 

devendo, em qualquer destes casos, ser entregue cópia do documento, 

pessoalmente ou através de notificação feita com carta registada, ao sujeito 

passivo ou obrigado tributário. É, assim, absolutamente irrelevante o sujeito 

passivo ou obrigado tributário tentar fugir à assinatura da ordem de serviço, 

dado que o legislador estabeleceu na lei a forma da Administração Tributária 

ultrapassar a ausência de cooperação da pessoa ou entidade inspeccionada, 

consagrando, no n.º 4 do artigo 51.º do RCPITA, que a recusa da assinatura da 

ordem de serviço não obsta ao início do procedimento de inspecção tributária. 

Há que sublinhar que, sem prejuízo de outros deveres que nos termos da lei 

lhe incumbem, a entidade inspeccionada deve designar, no início do 

procedimento externo de inspecção, uma pessoa para coordenar os contactos 

com a Administração Tributária, concretamente com o inspector tributário 

incumbido de realizar a acção de inspecção, e assegurar o cumprimento das 

obrigações legais nos termos do RCPITA. Esta obrigação consiste 
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designadamente, na prestação de informações e esclarecimentos sobre 

operações comerciais, actos e negócios jurídicos ou outros aspectos com 

relevância fiscal, abrangidos no âmbito e extensão do procedimento inspectivo, 

bem como na apresentação ou exibição de documentos, contabilidade ou 

elementos de escrita. Digamos que durante a acção de inspecção a pessoa 

designada será o interlocutor do inspector tributário, posição que assume em 

representação do sujeito passivo ou do obrigado tributário. 

Antes das alterações introduzidas no RCPITA através da Lei n.º 50/2005, de 30 

de Agosto, existiu imensa controvérsia em torno do início do procedimento de 

inspecção tributária, na medida em que alguns autores defendiam que o início 

da acção de inspecção externa ocorria com a notificação da carta-aviso 

enviada ao sujeito passivo ou obrigado tributário, nos termos do n.º 1 do artigo 

49.º do RCPITA. Esta tese é hoje absolutamente indefensável, visto que 

através daquelas alterações o n.º 1 do artigo 51.º do RCPITA passou a 

consagrar que, no início do procedimento, é entregue cópia da ordem de 

serviço ou do despacho, ficando, assim, definitivamente clarificado que a carta-

aviso não tem qualquer relevância quanto ao início do procedimento de 

inspecção tributária. A carta-aviso é enviada à pessoa ou entidade 

inspeccionada, através de carta registada acompanhada de um anexo 

contendo os direitos, deveres e garantias dos sujeitos passivos e demais 

obrigados tributários no procedimento de inspecção tributária. A carta-aviso 

tem de ser notificada ao sujeito passivo ou obrigado tributário com uma 

antecedência mínima de cinco dias relativamente ao início da acção de 

inspecção externa e tem uma função instrumental, visto que que se destina a 

informar a identificação do sujeito passivo ou obrigado tributário alvo do 

procedimento, bem como o objecto do mesmo, dando antecipadamente a 

conhecer o âmbito e extensão da inspecção a realizar. É através do envio da 

carta-aviso que a Administração Tributária observa o dever de informação e de 

colaboração previsto na alínea l) do n.º 3 do artigo 59.º da LGT e, por essa 

forma, convoca o contribuinte para o dever de iniciar a preparação dos 

documentos e demais elementos fiscalmente relevantes para o procedimento 

de inspecção a iniciar em breve pela Administração Tributária, visto que a 

carta-aviso deve ser recebida com uma antecedência mínima de cinco dias. A 
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lei não estabelece um prazo máximo entre a recepção da carta-aviso e o início 

da acção de inspecção, bem como não prevê efeitos jurídicos da circunstância 

dos actos de inspecção terem início antes de se completarem cinco dias após a 

recepção da carta-aviso. Nesta última situação registar-se-á uma irregularidade 

sem consequências relevantes, que não devem determinar oposição do 

contribuinte aos actos de inspecção, podendo, todavia, contribuir para uma 

execução ineficaz ou deficiente dos mesmos, dado que o sujeito passivo ou 

obrigado tributário tem fundamento e razões atendíveis para o atraso que se 

possa verificar na disponibilização ou exibição dos documentos ou elementos, 

entretanto, requeridos ou solicitados. Não é desejável que esta situação se 

registe com frequência, mas é de admitir que tal possa ocorrer, bem como 

também não é muito adequado ou aconselhável que se verifique o decurso de 

um grande segmento temporal entre a recepção da carta-aviso e o efectivo 
início do procedimento de inspecção tributária externo. 

Não obstante o n.º 2 do artigo 69.º da LGT estabelecer que “[o] início do 

procedimento dirigido ao apuramento de qualquer situação tributária é 

comunicado aos interessados, salvo quando a comunicação possa pôr em 

causa os efeitos úteis que visa prosseguir ou o procedimento incida sobre 

situações tributárias em que os interessados não estão ainda devidamente 

identificados”, a AT não tem institucionalizado o procedimento de comunicar, 

de forma autónoma e sistemática, o início do procedimento de inspecção 

tributária interno. É evidente que esta prévia notificação ao sujeito passivo ou 

obrigado tributário não colocaria em causa os efeitos úteis visados pelo 

procedimento nem produziria qualquer outro efeito conflituante com os fins da 

acção inspectiva, pelo que, com excepção de razões de natureza burocrática e 

de ordem administrativa, não se vislumbram outras razões para que tal 

comunicação não seja feita de forma regular e sistemática no início do 

procedimento de inspecção interna. É certo que do início da acção de 

inspecção tributária interna não decorre de imediato qualquer ónus ou 

incómodo para o contribuinte alvo da intervenção inspectiva, circunstancialismo 

que enquadra e acolhe a não realização da referida notificação, representando, 

porém, a sua ausência uma quebra de reforço dos princípios da transparência, 

da colaboração, da protecção da confiança e da boa-fé.  



70

Procedimentos de Atos Inspectivos (RCPITA) - Aplicação prática
ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS

	
	

Dada a sua relevância e carácter incisivo, deixam-se alguns excertos 

jurisprudenciais produzidos no acórdão do STA, proferido no processo n.º 

0914/13, datado de 05.11.2014 em que se sublinha que “[o] procedimento de 

inspecção externa inicia-se com a assinatura, pelo sujeito passivo ou obrigado 

tributário, da ordem de serviço ou do despacho que a determinou, devendo ser-

lhe entregue uma cópia (art.º 51.º n.ºs 1 e 2 do RCPITA). (…) Actos materiais 

do procedimento externo de inspecção são, essencialmente, os que visem e 

impliquem a directa observação da realidade tributária do sujeito passivo, a 

verificação do cumprimento das obrigações tributárias ou a prevenção das 

infracções tributárias (n.º 2 do art.º 2.º do RCPITA), aí se integrando os que se 

substanciem em exame de documentos, consulta de sistemas informáticos (al. 

b) e al. c) do n.º 1 do art.º 29.º do RCPITA), recolha de documentos que possa 

subsumir-se na previsão dos art.ºs 55.º e 56.º, também do RCPITA), a 

inventariação de bens ou, ainda, a tomada de declarações (nos preditos 

termos) a sujeitos passivos e outros intervenientes. Não são de integrar no 

conceito de acto material do procedimento externo de inspecção, prévios 

pedidos de elementos a entidades terceiras (com quem o sujeito passivo 

mantém relações profissionais e económicas) operados ao abrigo do princípio 

da colaboração (n.º 2 do art.º 31.º e n.º 4 do art.º 59.º da LGT e al. b), do n.º 3, 

do art.º 29.º do RCPITA), se tais elementos não são directamente objecto de 

qualquer análise ou apreciação. O n.º 1 do art.º 49 do RCPITA aplica no âmbito 

tributário o princípio da comunicação previsto no art.º 55.º do CPA e à luz deste 

normativo, a falta de comunicação do início de procedimento oficioso não gera 

invalidade se, não obstante a mesma, se demonstrar que o interessado teve 

conhecimento do procedimento (e do respectivo objecto) a tempo de nele 
poder intervir”. 

 

13.	OS	ACTOS	DE	INSPECÇÃO	E	OS	DEVERES	DE	COLABORAÇÃO	
 

Os actos de inspecção iniciam-se no dia em que o inspector tributário se 

apresentar à pessoa ou entidade inspeccionada e proceder à notificação desta 

através da entrega de cópia da ordem de serviço ou do despacho que 
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determinar a realização do procedimento de inspecção. A norma da alínea b) 

do artigo 279.º do Código Civil estabelece que “[n]a contagem de qualquer 

prazo não se inclui o dia, nem a hora, se o prazo for de horas, em que ocorrer o 

evento a partir do qual o prazo começa a correr”. De acordo com este 

normativo, o início do procedimento de inspecção tributária seria no dia 

seguinte ao da notificação da ordem de serviço ou do despacho. Dado que no 

próprio dia da notificação se verifica a prática de actos materiais de inspecção, 

o início do prazo previsto no n.º 2 do artigo 36.º do RCPITA ocorre no próprio 

dia da notificação e, de acordo com a norma da alínea c) do artigo 279.º do 

Código Civil, aquele prazo de seis meses termina às 24 horas do dia 

correspondente ao do início do procedimento inspectivo, havendo, todavia, que 

ter em consideração o previsto na parte final da alínea c) do artigo 279.º do 

Código Civil que prescreve que “… se no último mês não existir dia 
correspondente, o prazo finda no último dia desse mês”. 

Os actos de inspecção têm de ser praticados em observância dos princípios da 

legalidade e da proporcionalidade e devem ser os necessários ao apuramento 

da verdade material sobre a situação tributária do sujeito passivo ou do 

obrigado tributário. O adequado exercício da função inspectiva, com vista a 

realizar com eficácia o apuramento da situação tributária do contribuinte, pode 

implicar o exame de quaisquer elementos que sejam susceptíveis de revelar a 

sua situação tributária, nomeadamente os relacionados com a actividade 

profissional ou económica do contribuinte, ou de terceiros com quem mantenha 

relações económicas, e solicitar ou efectuar, designadamente em suporte 

magnético, as cópias ou extractos considerados indispensáveis ou úteis. São 

susceptíveis de revelar a situação tributária do contribuinte os elementos 
seguintes: 

• Os livros obrigatórios previstos na legislação comercial e fiscal;  

• Os registos contabilísticos e os documentos com eles relacionados, 

incluindo os programas e suportes magnéticos;  

• Os registos auxiliares da contabilidade;  

• Os documentos e registos relativos ao custeio dos inventários ou à 

contabilidade analítica; 
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• Outra documentação interna ou externa relativa às operações 

económicas e financeiras efectuadas com clientes, fornecedores, 

instituições de crédito, sociedades e quaisquer outras entidades, 

incluindo os extractos processados pelas instituições de crédito e 

sociedades financeiras, os contratos celebrados, os orçamentos sobre 

trabalhos realizados ou encomendados a terceiros, os estudos 

realizados ou encomendados a terceiros e as tabelas de preços 

estabelecidos;  

• Os relatórios, pareceres e restante documentação emitida por 

contabilistas certificados, revisores oficiais de contas, advogados, 

consultores fiscais e auditores externos;  

• A correspondência recebida e expedida relacionada com a actividade. 

Atendendo às necessidades com que o inspector tributário se deparar no 

terreno, bem como ao princípio da proporcionalidade, o inspector tributário 

pode optar por enviar ao contribuinte, bem como a quaisquer outras entidades 

públicas ou privadas, questionários quanto a dados e factos de carácter 

específico relevantes para a definição e controlo da situação tributária do 

contribuinte ou de terceiros, os quais deverão ser devolvidos depois de 

devidamente preenchidos e assinados. Poderá ainda solicitar o envio de cópia 

de documentos e informações relevantes para o apuramento e controlo da 

situação tributária da entidade inspeccionada ou de terceiro, designadamente 

facturas, documentos de transporte, registos contabilísticos e cópias ou 

extractos de actos e documentos de cartórios notariais, conservatórias e outros 

serviços oficiais. 

Os actos de inspecção devem ser executados numa lógica de continuidade, só 

podendo suspender-se em caso de prioridades excepcionais e inadiáveis da 

Administração Tributária reconhecidas em despacho fundamentado do 

dirigente do serviço de que depender funcionalmente o inspector tributário. 

Embora a lei apenas determine que, em caso de suspensão, deve ser 

notificado ao sujeito passivo ou obrigado tributário o reinício do procedimento 

de inspecção, o princípio da colaboração exige que o contribuinte, ainda que 

em termos informais, deve ser informado da suspensão da prática dos actos de 
inspecção. 
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No sentido de proceder ao apuramento da verdade sobre a situação tributária 

da entidade inspeccionada, na fase dos actos de inspecção, mediante a 

observância de critérios objectivos, o inspector tributário na sequência da 

análise e exame que faça dos factos pode proceder à recolha de elementos, 

com o propósito de fundamentar as suas conclusões e as propostas de 

correcções à matéria tributável (lucro tributável) que decida formular. Estes 

elementos podem ser recolhidos em suporte material (papel) ou em suporte 

digital ou informático ou, ainda, sob a forma de declarações, impondo-se-lhe a 

observância de algumas exigências de ordem formal em termos de 
identificação dos documentos e de transcrição das declarações. 

Há que sublinhar que a força probatória dos dados informáticos dos 

contribuintes depende, salvo o disposto em lei especial, do fornecimento da 

documentação relativa à sua análise, programação e execução e da 
possibilidade de a Administração Tributária os confirmar. 

Sem prejuízo dos deveres de colaboração do contribuinte, o inspector tributário 
pode proceder à recolha dos elementos seguintes: 

• Fazer fotocópias ou extractos de livros ou de documentos. A recolha 

destes elementos será efectuada nas instalações ou dependências 

onde se encontrarem os livros ou documentos. Em caso de 

inconveniência ou impossibilidade de efectuar as fotocópias ou os 

extractos no local da execução dos actos de inspecção, o inspector 

tributário pode retirar os livros ou os documentos com vista à 

reprodução dos extractos e fotocópias por um período não superior a 

três dias úteis. De modo a garantir a certeza e segurança sobre a 

materialidade, consistência e contextualização dos elementos,	 o 

inspector deve entregar recibo ao sujeito passivo ou obrigado tributário 

que integre a identificação e relação de modo inequívoco de todos os 

documentos, livros e demais elementos retirados das instalações ou 

dependências da entidade inspeccionada. Os originais dos documentos 

devem ser visados – data e rubrica – podendo, nalguns casos, o 

inspector tributário proceder à apreensão do original do documento, 
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cuja circunstância deve ser descrita em auto de apreensão assinado 

pelo contribuinte e pelo inspector tributário; 

• Podem ser feitos inventários e contagens físicas de bens, sendo 

lavrado um termo descritivo que deve ser assinado pelo sujeito passivo 

ou obrigado tributário ou pelo seu representante, no qual será 

declarado o mesmo ser ou não conforme ao total dos inventários, e que 

pode conter as observações, referências ou comentários que aquele 

entender convenientes. Na impossibilidade de recolha das assinaturas 

referidas, por efeito de recusa, o inspector tributário pode fazer intervir 

duas testemunhas ou, se tal se mostrar inviável, deve este facto 

constar do termo, sendo, em qualquer dos casos, entregue uma cópia 

do termo ao sujeito passivo ou obrigado tributário; 

• Podem ser elaborados testes de amostragem, dos quais deve ser 

lavrado um termo, salvo se tais testes consistirem em mero confronto 

de documentos. Sem prejuízo das necessárias adaptações, este termo 

deve observar os mesmos formalismos descritos no ponto anterior. 

Alguns dos actos de inspecção descritos poderão ser evitados, 

designadamente os referentes à retirada dos documentos e livros das 

instalações da entidade inspeccionada, se se verificar uma adequada, activa e 

efectiva colaboração do contribuinte na clarificação das operações e factos 

relevantes, evitando que o inspector tributário se veja lançado num espaço de 

dúvidas, incertezas e percepções dedutivas. 

A falta de colaboração do contribuinte pode motivar que na fase dos actos de 

inspecção o inspector tributário tenha de lançar mão a procedimentos 

específicos, como por exemplo, a derrogação do sigilo bancário ou a 

formulação de pedido fundamentado ao Tribunal da Comarca competente para 

a prática de actos de inspecção enquadráveis na previsão dos normativos do 
n.º 5 do artigo 63.º da LGT. 

Se no decurso dos actos de inspecção, o inspector tributário entender que se 

mostra necessário aos fins do procedimento de inspecção tributária ou que 

existe algum risco para o apuramento da situação tributária, pode tomar 

alguma das medidas cautelares de natureza administrativa prevista no artigo 
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30.º do RCPITA, as quais pode adoptar por sua livre a espontânea iniciativa. 
Estas medidas podem consistir em: 

• Na apreensão de elementos de escrituração ou quaisquer outros 

elementos, incluindo suportes informáticos, comprovativos da situação 

tributária do sujeito passivo ou de terceiros;  

• Na selagem de quaisquer instalações, apreensão de bens, valores ou 

mercadorias, sempre que se mostre necessário à demonstração da 

existência de um ilícito tributário;  

• Em visar, quando conveniente, os livros e demais documentos. 

Com excepção da última, as medidas cautelares têm de ser fundamentadas 

com a justificação da sua adequação ao fim a que se destinam, sem prejuízo 

da entidade inspeccionada ter o direito de, no prazo de 15 dias, a contar da sua 

realização ou do seu conhecimento efectivo, impugnar judicialmente a medida 

cautelar adoptada através de petição dirigida ao juiz do Tribunal Administrativo 

e Fiscal (Tribunal Tributário de 1.ª Instância) com jurisdição na área do 
domicílio fiscal do contribuinte. 

Em face da avaliação que faça da situação concreta, o inspector tributário pode 

concluir pela conveniência de dar início aos procedimentos para propor a 

adopção de providências cautelares de natureza judicial, as quais carecem de 

autorização do juiz do Tribunal Tributário de 1.ª Instância para poderem ser 

concretizadas. Se existir risco de extravio ou deterioração de documentos, 

conexos com obrigações tributárias, poderá ser adoptado o arrolamento, 

medida que visa a apreensão de documentos de modo a conservá-los na 

esfera jurídica do contribuinte, com vista a permitir o apuramento da sua 

situação tributária. Se em resultado dos factos apurados ou detectados, o 

inspector tributário concluir que a utilidade do seu trabalho e os interesses da 

Fazenda Pública exige a adopção de providências cautelares, 

designadamente, por força da insuficiência do património social ou do risco de 

dissipação, pode iniciar os procedimentos conducentes ao decretamento do 

arresto de bens pelo juiz do Tribunal Tributário de 1.ª Instância. O arresto visa 

a conservação de bens na esfera jurídica do sujeito passivo ou dos 
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responsáveis solidários ou subsidiários, de modo a garantir a cobrança dos 
créditos tributários.  

 

 

As medidas cautelares adoptadas pelo inspector tributário ou as providências 

cautelares por ele despoletadas podem, respectivamente, ser sindicadas 

através de impugnação judicial ou de recurso judicial, no entanto, estes meios 

impugnatórios não produzem qualquer efeito suspensivo sobre a prática dos 
actos de inspecção. 
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Quando os actos de inspecção se realizem nas suas instalações ou 

dependências, o sujeito passivo ou obrigado tributário pode, sempre que o 

pretenda, assistir às diligências da acção de inspecção externa. Se tal 

presença for considerada indispensável à descoberta da verdade material, ela 

deve ocorrer não a título de opção, mas sim com carácter de obrigatoriedade, 

bem como a presença dos representantes legais do sujeito passivo, do 

contabilista certificado e do revisor oficial de contas.  

Durante o procedimento de inspecção tributária, o sujeito passivo ou obrigado 

tributário deve agir com total colaboração e cooperação no sentido de facilitar o 

apuramento da situação tributária, pelo que deve, de imediato ou no prazo 

fixado pelo inspector tributário, exibir, disponibilizar ou facultar os documentos 

solicitados, bem como prestar os esclarecimentos pedidos pelo inspector 

tributário no sentido de fazer compreender determinados contornos ou 

aspectos que possam não ser claros ou explícitos referentes a operações 
económicas, actos ou negócios jurídicos.  

A falta de cooperação do sujeito passivo e demais obrigados tributários no 

procedimento de inspecção tributária pode, quando ilegítima, constituir 
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fundamento de aplicação de métodos indirectos de tributação, nos termos do 
artigo 87.º da LGT (artigo 10.º do RCPITA). 

Há que referir que a falta de prestação de esclarecimentos ou de apresentação 

de documentos, sem prejuízo de só por si poder constituir a prática de um ilícito 

tributário, pode, outrossim, concorrer para que sejam realizadas correcções à 

matéria tributável ou dar lugar à aplicação de métodos indirectos, motivando, 

assim, prejuízos, incómodos ou inconvenientes ao contribuinte que não 

ocorreriam caso este tivesse observado de forma adequada os deveres de 

cooperação a que está sujeito nos termos da lei. Não obstante o ónus da prova 

que impenda sobre a Administração Tributária, a falta de cooperação e 

colaboração do sujeito passivo ou obrigado tributário é necessariamente 

valorada negativamente no contexto dos actos de inspecção necessários ao 

apuramento da situação tributária do contribuinte. Nos termos do artigo 32.º do 

RCPITA, a recusa de colaboração e a oposição à acção da inspecção 

tributária, quando ilegítimas, fazem incorrer o infractor em responsabilidade 

disciplinar, quando for caso disso, contra-ordenacional e criminal, a investigar 

no âmbito de processo instaurado na sequência da comunicação efectuada 

pelo inspector tributário ao dirigente máximo do serviço, ou à pessoa em quem 

tiver sido delegada tal competência, ou ao representante do Ministério Público 
territorialmente competente.  

No decurso do procedimento de inspecção deve o inspector tributário actuar 

com especial prudência, cortesia, serenidade e discrição, quer em relação ao 

sujeito passivo, quer em relação ao representante designado nos termos do 

artigo 52.º do RCPITA, bem como em relação às demais pessoas com quem 
mantiver contactos com vista à recolha de elementos ou análise de informação. 

O inspector tributário bem como o sujeito passivo ou obrigado tributário alvo da 

acção de inspecção devem abster-se de praticar actos dilatórios ou inúteis (n.º 

1 do artigo 57.º da LGT). No desenvolvimento do procedimento de inspecção, e 

designadamente na fase dos actos de inspecção, deve verificar-se um dever de 

colaboração recíproco entre a entidade inspeccionada e o inspector tributário, 
dever que é extensivo ao contabilista certificado. 
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A Administração Tributária, na pessoa do inspector tributário ou ainda deste e 

do coordenador da respectiva equipa, deve procurar, sempre que possível, a 

cooperação da entidade inspeccionada para esclarecer as dúvidas suscitadas 

no âmbito do procedimento de inspecção. Quando não estiver em causa o êxito 

da acção de inspecção ou o dever de sigilo sobre a situação tributária de 

terceiros, a Administração Tributária deve facultar à entidade inspeccionada as 

informações ou outros elementos que esta lhe solicitar e sejam 

comprovadamente necessários ao cumprimento dos seus deveres tributários 

acessórios, bem como deve evidenciar o direito e as vantagens pela 

regularização voluntária da situação tributária nos termos do artigo 58.º do 

RCPITA.  

 

13.1	O	DEVER	DE	APRESENTAÇÃO	DE	DOCUMENTOS	
 

Em regra, o sujeito passivo é previamente informado de que vai ser alvo de um 

procedimento de inspecção tributária externo, bem como fica a conhecer o 

âmbito e a extensão da acção de inspecção. Entre a comunicação prévia e o 

início do procedimento de inspecção, a lei estabelece um prazo mínimo de 

cinco dias. Este prazo tem por objectivo fundamental permitir à entidade 

inspeccionada organizar e sistematizar a documentação e elementos de escrita 

e contabilidade, de modo a que sempre que o inspector tribuário solicite a 

exibição ou apresentação de algum documento tal obrigação ou dever seja 

cumprido com celeridade e eficácia. Deste modo, após o início da acção de 

inspecção o sujeito passivo9 deve estar preparado para apresentar todo e 

																																																													
9	Cfr.	Acórdão	do	TCAS,	extraído	no	processo	n.º	163/15.0BEFUN,	Secção	CT,	datado	de	29.06.2017,	em	
que	se	afirma	que	“(i)	Nos	termos	do	nº	1	do	artigo	128º	do	CIRS,	cabe	aos	sujeitos	passivos	comprovar	
os	 elementos	 das	 declarações,	 concretamente	 apresentar	 os	 documentos	 comprovativos	 dos	
rendimentos	auferidos,	das	deduções	e	abatimentos	e	de	outros	 factos	ou	 situações	mencionadas	na	
respectiva	 declaração,	 quando	 assim	 for	 exigido.	 (ii)	 Tal	 como	 interpretamos	 a	 norma	 em	 causa	 e	
concretamente	a	alusão	ao	prazo	de	4	anos,	parece-nos	seguro	que	esse	prazo	se	justifica	pelo	prazo	de	
caducidade	do	direito	a	liquidar	(acompanhando	tal	prazo),	também	de	4	anos.	(ii)	Só	se	justifica	que	a	
AT	 exija	 documentos	 comprovativos	 das	 situações	 mencionadas	 nas	 declarações	 de	 rendimentos	 a	
partir	do	momento	em	que	elas	são	declaradas	perante	a	AT	(e,	portanto,	dela	conhecidas)	ou,	melhor	
dizendo,	durante	o	período	de	tempo	que	a	AT	dispõe	para	liquidar,	ainda	que	adicionalmente.	Ora,	este	
período	é	o	prazo	de	caducidade	do	direito	à	liquidação,	de	4	anos.	(iv)	No	caso,	é	com	respeito	ao	ano	
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qualquer documento solicitado pelo inspector tributário. É fundamental que 

durante os actos inspectivos exista um saudável e profícuo diálogo entre o 

inspector tributário e o sujeito passivo, diálogo que é materializado através do 

contacto entre o inspector tributário e a pessoa designada (artigo 52.º do 

RCPITA) para coordenar e assegurar as obrigações tributárias inerentes ao 

exercício do poder de inspecção desenvolvido pelos órgãos da AT. Quando o 

inspector tributário solicitar algum documento, sempre que seja possível, deve 

o mesmo ser disponibilizado de imediato, mediante o decurso do tempo mínimo 

considerado razoável. Se a solicitação do inspector tributário envolver ou 

implicar documentos, contratos ou outro tipo de elementos que não seja 

possível apresentar de imediato, deve o sujeito passivo estabelecer ou acordar 

com o inspector tributário o prazo adequado e razoável, que poderá ser de 

dias, para permitir a apresentação dos elementos em causa. Importa ter em 

consideração que no procedimento de inspecção externo este diálogo se 

desenvolve presencialmente, pelo que mediante uma explicação 

fundamentada, que indicie confiança e boa-fé, não existem razões para que 

esta relação não seja cordial, pacífica e dê satisfação aos interesses em 

presença. Não obstante o procedimento de inspecção estar direccionado para 

cumprir fins e objectivos previamente estabelecidos pelos serviços da AT, 

devendo decorrer com a máxima celeridade e adequação procedimental, desde 

que devidamente justificada, o inspector tributário acederá sempre à solicitação 

do sujeito passivo no sentido de ser possível obter um prazo razoável para a 

apresentação dos documentos ou elementos objecto do exame ou análise 

inspectiva. É absolutamente indesejável que o inspector tributário faça diversas 

solicitações ao sujeito passivo e que este, eventualmente, em violação dos 

deveres de cooperação, não proceda à apresentação dos documentos ou 

elementos solicitados. Há que sublinhar que mesmo na acção de inspecção 

externa, estando inclusive nas instalações do sujeito passivo, o inspector 

tributário tem a prerrogativa de proceder à notificação por escrito para solicitar 

																																																																																																																																																																																			
de	2011	que	a	Recorrente	pretende	ver	considerados,	tal	como	por	si	declarado/invocado,	despesas	e	
encargos	que	supostamente	se	vão	reflectir	no	apuramento	do	rendimento	desse	mesmo	ano.	Portanto,	
enquanto	a	AT	puder	corrigir	o	imposto	de	2011,	com	observância	do	prazo	de	caducidade	do	direito	à	
liquidação,	cabe	ao	sujeito	passivo	comprovar	o	que	alega	e	que	quer	ver	reflectido	no	apuramento	do	
imposto	que	lhe	diz	respeito”.	
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determinados documentos ou elementos, que, neste caso, serão devidamente 

discriminados na notificação. Esta notificação deve fixar um prazo de dez dias, 

dado ser aquele que, nos termos do n.º 1 do artigo 23.º do CPPT, é 

considerado como prazo mínimo. Todavia, se esta notificação tiver de ocorrer 

na sequência de algumas solicitações do inspector tributário, a notificação a 

pedir a apresentação de documentos pode fixar um prazo inferior aos dez dias, 

podendo, por exemplo, fixar um prazo de dois dias, conforme previsto no n.º 3 

do artigo 42.º do RCPITA. Esta situação deve ser evitada, visto que comporta a 

degradação dos princípios da cooperação e da confiança entre a Administração 

Tributária e os contribuintes, devendo esta relação assentar numa atitude de 

urbanidade, cortesia e de boa-fé. Contudo, o contribuinte, não descurando a 

defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, deve ter sempre 

em consideração que o inspector tributário se encontra no exercício de poderes 

públicos (nalguns casos até no exercício de poderes de autoridade pública – 

artigo 64.º-C da LGT), e que, eventualmente, pode estar no domínio de 

informação ou de elementos que justificam o pedido dos elementos ou 

documentos solicitados. Nesta conformidade, o contribuinte deve ser assaz 

diligente, eficaz e célere na disponibilização dos documentos solicitados e 

necessários ao apuramento da sua situação, desde que os documentos que 

estejam a ser solicitados se enquadrem no âmbito e extensão do procedimento 

de inspecção tributária. Na eventualidade, do inspector tributário solicitar algum 

documento não enquadrado no âmbito do procedimento de inspecção, deverá 

justificar e fundamentar a razão do pedido, a qual poderá decorrer da 

circunstância de se tratar de operações iguais ou similares, com repetição em 

diversos períodos de tributação. Se o contribuinte acolher as razões invocadas, 

deve disponibilizar o documento sem qualquer reserva se o documento for 

referente a período de tributação em que já tenha ocorrido a caducidade do 

direito à liquidação, se esta última circunstância ainda não se tiver verificado, o 

contribuinte, sem embargo de exibir o documento, deve invocar o facto do 

mesmo ser referente a operação comercial, acto ou negócio jurídico não 

abrangido pela acção de inspecção. No limite poder-se-á opor à execução dos 

actos de inspecção. 
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Há que sublinhar que, nos termos do n.º 4 do artigo 123.º do CIRC, n.º 2 do 

artigo 117.º do CIRS e do n.º 1 do artigo 52.º do CIVA, os sujeitos passivos são 

obrigados a arquivar e conservar em boa ordem durante os 10 anos civis 

subsequentes todos os livros, registos e respectivos documentos de suporte, 

incluindo, quando a contabilidade é estabelecida por meios informáticos, os 

relativos à análise, programação e execução dos tratamentos. Pode acontecer 

que o contribuinte seja instado a apresentar documentos referentes a períodos 

de tributação cujo direito à liquidação já tenha caducado, porém, a acção de 

inspecção que possa estar a ser desenvolvida não visará o apuramento da 

situação tributária, mas terá outra finalidade, por exemplo, o procedimento 

sancionatório ou criminal, a determinação de um direito a restituição ou 

reembolso, ou a confirmação dos pressupostos de direitos que o contribuinte 
esteja a invocar perante a Administração Tributária. 

No âmbito de um procedimento de inspecção interna, a AT pode notificar o 

contribuinte inspeccionado para este, no prazo fixado na notificação, que pode 

ser entre dez a trinta dias, apresentar os documentos que se possam revelar 

necessários à análise formal e de coerência dos elementos declarados pelo 

contribuinte ou declarados por terceiros ou, ainda, para proceder ao controlo da 

situação tributária do contribuinte. O contribuinte deve fazer todos os esforços 

para apresentar atempadamente os documentos indicados na notificação e se, 

por ventura, o prazo fixado se revelar insuficiente deve contactar o inspector 

tributário para acordar com este a ampliação do prazo, sob pena de cometer 
um ilícito tributário (n.º 2 do artigo 113.º do RGIT).  

Importa concluir que, sempre que os documentos ou elementos fiscalmente 

relevantes sejam solicitados no âmbito de um procedimento tributário ou 

actividade inspectiva admitida pela lei, o sujeito passivo ou obrigado tributário, 

salvo se a oposição aos actos tributários for legítima (n.º 5 do artigo 63.º da 

LGT) deve ser diligente, cooperante e célere na sua apresentação, não 

devendo protelar ou adiar a sua apresentação para uma fase posterior do 

procedimento de inspecção tributária ou mesmo para a fase dos meios 
impugnatórios de natureza administrativa ou judicial dos actos de liquidação. 
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13.2	O	DEVER	DE	PRESTAÇÃO	DE	ESCLARECIMENTOS	
 

A Administração Tributária pode solicitar ao sujeito passivo ou obrigado 

tributário, ou a terceiros que mantenham com estes relações económicas, 

esclarecimentos ou informação adequada e pertinente para esclarecer ou 

clarificar o enquadramento jurídico-tributário dos factos ou outro aspecto com 

relevância fiscal. Pode haver lugar a estes esclarecimentos em qualquer tipo de 

procedimento de inspecção tributária. No procedimento de inspecção tributária 

externo estes esclarecimentos ou pedidos de informação podem ser 

formulados verbalmente pelo inspector tributário incumbido da realização da 

acção de inspecção tributária, sendo que na acção de inspecção interna, em 

regra, são solicitados por escrito, através de notificação dirigida ao visado. O 

prazo para a prestação dos esclarecimentos pode ser fixado entre dez a trinta 

dias, posto que no procedimento externo deve ser prestado de imediato, ou no 

prazo acordado com o inspector tributário atenta a complexidade da operação 

ou da matéria a esclarecer. 

Para materialização destes esclarecimentos ou obtenção de informações, o 

inspector tributário pode tomar declarações do sujeito passivo, dos membros 

dos corpos sociais, dos contabilistas certificados, revisores oficiais de contas 

ou de quaisquer outras pessoas, sempre que o seu depoimento interesse ao 

apuramento dos factos tributários. As declarações devem ser reduzidas a 

escrito em auto de declarações, assinado pelo declarante e pelo inspector 

tributário, passando a constituir elemento probatório no procedimento de 
inspecção tributária. 

Os contabilistas certificados têm um especial dever de colaboração para com a 

Autoridade Tributária e Aduaneira, decorrendo do artigo 73.º do Estatuto da 

Ordem dos Contabilistas Certificados (EOCC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

139/2015, de 7 de Setembro, que estabelece um acervo de deveres com 

impacto no cumprimento das obrigações tributárias dos sujeitos passivos e que 
consistem em: 

• Assegurar que as declarações fiscais que assinam estão de acordo 

com a lei e as normas técnicas em vigor; 
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• Acompanhar, quando para tal forem solicitados, o exame aos registos, 

documentação e declarações fiscais das entidades a que prestem 

serviços, prestando os esclarecimentos e informações directamente 

relacionados com o exercício das suas funções; 

• Abster-se da prática de quaisquer actos que, directa ou indirectamente, 

conduzam a ocultação, destruição, inutilização, falsificação ou viciação 

dos documentos e das declarações fiscais a seu cargo; 

• Assegurar, nos casos em que a lei o preveja, o envio por via 

electrónica das declarações fiscais dos seus clientes ou entidades 

patronais. 

Sempre que instados pela AT a prestar qualquer esclarecimento no âmbito de 

um procedimento de inspecção tributária ou a promover a apresentação de 

documentos fiscalmente relevantes, e estes sejam referentes a sujeitos 

passivos por cujas contabilidades seja responsável, o contabilista certificado 

deve ser assaz diligente, colaborante e célere na promoção ou cumprimento 

destes deveres, não podendo nestas situações invocar qualquer dever de sigilo 

profissional. O contabilista certificado poderá invocar segredo profissional se os 

esclarecimentos ou informações lhe forem solicitadas fora do âmbito de uma 

acção de inspecção tributária ou de outra forma de procedimento tributário, 

bem como se as informações solicitadas forem referentes a entidades por cujas 

contabilidades não seja responsável. Uma situação em que o contabilista 

certificado pode ser chamado a prestar declarações, e a apresentar a 

contabilidade dos sujeitos passivos, ocorre no domínio da investigação criminal 

fiscal, podendo o contabilista certificado ser chamado a prestar declarações na 

qualidade de testemunha. Nesta situação o contabilista certificado não pode 

invocar segredo profissional, devendo ser diligente e apenas declarar o que 

souber e conhecer, protegendo o exercício da sua actividade profissional 

através da declaração sobre a verdade dos factos. 

Quando o sujeito passivo ou outro obrigado tributário for notificado para prestar 

esclarecimentos ou qualquer tipo de informações e não as prestar no prazo 

fixado na notificação, com tal comportamento ou conduta, ainda que 

inconscientemente, isto é, sem conhecimento da ilicitude do acto, o notificando 
cometeu o ilícito tributário previsto no n.º 1, in fine, do artigo 117.º do RGIT. 
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Há que referir o normativo do n.º 5 do artigo 117.º do CIRC, que, em princípio, 

se refere a uma situação fora ou prévia a qualquer procedimento de inspecção 

tributária, e que estabelece que “[q]uando as declarações não forem 

consideradas suficientemente claras, a Autoridade Tributária e Aduaneira 

notifica os sujeitos passivos para prestarem por escrito, no prazo que lhes for 
fixado, nunca inferior a cinco dias, os esclarecimentos indispensáveis”. 

 

13.3	O	DIREITO	À	REDUÇÃO	DAS	COIMAS	
 

Os sujeitos passivos e outros obrigados tributários beneficiam do direito à 

redução das coimas. Este direito tem subjacente a iniciativa espontânea do 

contribuinte na regularização da situação tributária – entrega da declaração ou 

da prestação tributária em falta – mas pode emergir da interpelação que, nos 

termos da norma da alínea n) do n.º 3 do artigo 59.º da LGT, a AT deve fazer 

ao contribuinte para proceder à regularização da situação tributária e ao 

exercício do direito à redução da coima, quando a Administração Tributária 

detecte a prática de uma infracção de natureza não criminal. Para que o 

contribuinte tenha a oportunidade de beneficiar do direito à redução da coima, 

o anexo que é enviado conjuntamente com a carta-aviso ou que, nas situações 

que dispensam o envio daquela, é entregue ao contribuinte no início do 

procedimento de inspecção tributária, faz referência expressa ao direito à 

redução da coima. 

O exercício do direito à redução das coimas exige que para os respectivos 

ilícitos tributários não tenha sido levantado auto de notícia, recebida 

participação ou denúncia (n.º 1 do artigo 29.º do RGIT). Não obstante o início 

do procedimento de inspecção tributária, desde que os factos tenham sido 

praticados por comportamento negligente e preencham um tipo de ilícito 

contra-ordenacional, o contribuinte pode até ao termo do procedimento de 

inspecção tributária requerer o pagamento da coima reduzida a 75% do mínimo 

legal. Este mínimo legal corresponde ao valor mínimo da moldura sancionatória 

prevista para cada tipo legal de contra-ordenação. Quando o infractor for uma 

pessoa colectiva ou entidade equiparada, o mínimo legal resulta do valor 
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previsto no tipo legal de contra-ordenação e da aplicação do normativo do n.º 4 
do artigo 26.º do RGIT.  

Nesta medida, a pessoa ou entidade inspeccionada para beneficiar do direito à 

redução da coima deve, até ao termo do procedimento de inspecção tributária 

– concretamente até ao termo do prazo para o exercício do direito de audição – 

pedir o pagamento da coima através de requerimento apresentado no Serviço 

de Finanças da área do seu domicílio fiscal (alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º do 

RGIT) – os grandes contribuintes podem enviar este pedido para a Unidade 

dos Grandes Contribuintes (UGC) – e subsequentemente deve informar o 

inspector tributário de que procedeu à formulação do pedido de redução da 

coima (n.º 3 do artigo 29.º do RGIT). Esta informação ao inspector tributário 

visa impedir que este proceda ao levantamento de auto de notícia, procedendo 

sim à elaboração de um relatório sucinto em que descreve os factos detectados 
e constitutivos dos ilícitos tributários. 

Se a infracção for verificada no decurso de procedimento de inspecção 

tributária e tiver sido requerida a redução da coima nos termos da alínea c) do 

n.º 1 do artigo 29.º do RGIT, o inspector tributário deve fazer menção no 

relatório da inspecção que o auto de notícia não é elaborado, tendo sido 

substituído pelo relatório sucinto previsto no n.º 3 do artigo 29.º do RGIT. A 

entidade inspeccionada tem o direito a usufruir do direito à redução das coimas 

em relação a todos os ilícitos cujos factos constitutivos tenham sido detectados 

ou verificados no âmbito de um procedimento de inspecção tributária, salvo se 

o ilícito tiver sido praticado por comportamento doloso ou preencher algum tipo 

de ilícito de natureza criminal. Nestas duas últimas situações, a entidade 

inspeccionada não tem direito à redução das coimas. Todavia, pode beneficiar 

deste direito em relação a factos que constituam ilícitos contra-ordenacionais 

que estejam fora do âmbito e extensão do procedimento de inspecção tributária 

(alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 29.º do RGIT). Nestas situações o pagamento 

da coima reduzida depende exclusivamente da iniciativa do contribuinte (n.º 4 

do artigo 30.º do RGIT). 

O direito à redução da coima depende da regularização da situação tributária, 

sendo que se entende para efeitos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 29.º do 



87

Procedimentos de Atos Inspectivos (RCPITA) - Aplicação prática
ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS

	
	

RGIT, por regularização da situação tributária o cumprimento das obrigações 

tributárias que deram origem à infracção tributária (entrega das declarações ou 

da prestação tributária em falta). Já no tocante à alínea c) do n.º 1 do artigo 

29.º do RGIT, a regularização da situação tributária compreende o 

cumprimento das obrigações declarativas em falta (n.º 3 do artigo 58.º do 
RGIT). 

Em todos os casos de direito à redução das coimas, se o contribuinte reunir os 

requisitos para beneficiar deste direito, e uma vez determinado o valor da 

coima a pagar, o contribuinte é notificado para proceder ao pagamento no 

prazo de 15 dias (alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 30.º do RGIT), sob pena de 

ser instaurado o processo de contra-ordenação (n.º 2 do artigo 30.º do RGIT). 

É fundamental que os contribuintes tenham uma especial atenção à temática 

das notificações, por exemplo, no caso do direito à redução da coima, o 

contribuinte requerente é notificado para pagar a coima no prazo de 15 dias a 

contar da notificação. Este prazo conta-se nos termos do artigo 279.º do 

Código Civil, pelo que constitui um prazo contínuo, isto é, sem suspensão aos 

sábados, domingos ou feriados. Por outro lado, torna-se necessário considerar 

que esta notificação é feita, essencialmente, por transmissão electrónica de 

dados, concretamente, em relação aos contribuintes referidos no n.º 10 do 

artigo 19.º da LGT. Em relação aos restantes contribuintes a notificação é feita 

por carta registada, considerando-se (presunção) o contribuinte notificado no 

terceiro dia posterior ao do registo ou no primeiro dia útil seguinte a esse, 

quando esse dia não for dia útil. No caso da transmissão electrónica de dados, 

o contribuinte considera-se notificado no dia em que aceder à caixa postal 

electrónica. A notificação considera-se efectuada no 25.º dia posterior ao envio 

dos dados, caso o contribuinte não aceda à caixa postal electrónica em data 
anterior. 

É essencial que os contribuintes tenham presente que são considerados 

notificados por presunção, ainda que não acedam à caixa postal electrónica, 

pelo que têm de ter uma especial atenção ao decurso do prazo de 15 dias para 

proceder ao pagamento da coima reduzida. A falta de pagamento da coima 

neste prazo conduz à perda da coima reduzida e implica o pagamento integral 



88

Procedimentos de Atos Inspectivos (RCPITA) - Aplicação prática
ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS

	
	

da coima pelo valor mínimo ou pelo valor que vier a ser aplicado em sede de 
processo de contra-ordenação. 

Ainda que teoricamente ou em termos abstractos o pudesse ser, em regra, a 

perda do direito à redução da coima não é substituído pelo instituto da 

dispensa da coima ou pelo instituto da atenuação especial da coima, previstos 

no artigo 32.º do RGIT. Estes institutos também se prefiguram benéficos aos 

contribuintes e podem ser requeridos no processo de contra-ordenação até ao 

termo do prazo previsto no artigo 70.º do RGIT (prazo para apresentação da 

defesa – 10 dias a contar da notificação para o efeito). Porém, a dispensa da 

coima (n.º 1 do artigo 32.º do RGIT) só abrange as infracções fiscais em que a 

obrigação tributária for meramente declarativa. Sempre que a obrigação 

tributária consistir em falta de entrega ou pagamento da dívida tributária ou a 

infracção implicar imposto em falta, apenas pode haver lugar à atenuação 

especial da coima (n.º 2 do artigo 32.º do RGIT). Há, contudo, que sublinhar 

que estes institutos têm uma natureza de medida excepcional pelo que, não 

obstante o contribuinte requerer e aparentemente poder reunir os requisitos 

legais para usufruir da medida, a sua aplicação concreta fica dependente da 

avaliação que o órgão competente para a sua aplicação (Chefe do Serviço de 

Finanças) fizer dos factos constitutivos do ilícito tributário e da motivação que 

tiver conduzido à prática da infracção, beneficiando o órgão da AT de alguma 

discricionariedade técnica para formar a sua decisão, tendendo esta, em regra, 

para o indeferimento do pedido dos contribuintes. É assim fundamental que os 
contribuintes aproveitem o mecanismo do direito à redução das coimas. 

Muitas vezes os contribuintes interrogam-se sobre a oportunidade e vantagens 

de proceder ao pedido de redução das coimas, visto que as infracções 

tributárias podem estar conexas com factos que tenham dado origem a 

correcções à matéria tributável com as quais o contribuinte esteja em 

desacordo, sendo, inclusive, sua intenção impugnar os subsequentes actos de 

liquidação. É evidente que nestas situações o contribuinte não deve proceder 

ao pedido de pagamento da coima reduzida, dado que o pagamento da coima 

determina a extinção do procedimento contra-ordenacional, e ainda que seja 

determinada a anulação do acto de liquidação em sede de impugnação judicial, 
o contribuinte jamais logrará ver repetido (devolvido) o valor da coima paga. 
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Ao invés, é pouco perceptível ou aceitável (em termos de gestão de recursos 

financeiros) que nos casos em que as infracções tributárias sejam inequívocas, 

dado resultarem de factos que constituem inexactidões, omissões, 

irregularidades, erros de qualificação ou outras insuficiências de cumprimento 

das obrigações tributárias, existindo, inclusive, nalguns casos falta de 

consciência da prática do ilícito fiscal, mas que, uma vez detectado e 

identificado pela AT, se apresenta como inquestionável ou sem contestação 

possível, os contribuintes não recorrem de forma generalizada ao benefício do 
direito à redução das coimas. 

 

14.	CARACTERIZAÇÃO	E	TIPOLOGIA	DAS	CORRECÇÕES	À	MATÉRIA	

TRIBUTÁVEL	
 

O n.º 2 do artigo 104.º da Constituição da República Portuguesa estabelece 

que “[a] tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o seu 

rendimento real”. Devemos entender empresa como toda a organização de 

capital e de trabalho destinada ao exercício de qualquer actividade 

económica. O rendimento real das empresas é evidenciado pela sua 

contabilidade ou pelos seus elementos de escrita. No nosso sistema fiscal 

vigora o princípio da declaração razão pela qual o apuramento da matéria 

tributável é feito com base nas declarações dos contribuintes, desde que 

estes as apresentem nos termos previstos na lei e forneçam à 

Administração Tributária os elementos indispensáveis à verificação da sua 

situação tributária. De igual modo, o procedimento de liquidação é 

instaurado com base nas declarações dos contribuintes ou, na falta ou vício 

destas, com base em todos os elementos de que disponha ou venha a obter 
a entidade competente para a liquidação do tributo. 

Na base destes procedimentos está o pressuposto de que até prova em 

contrário se presumem verdadeiras e de boa-fé as declarações dos 

contribuintes apresentadas nos termos previstos na lei, bem como os dados 

e apuramentos inscritos na sua contabilidade ou escrita, quando estas 
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estiverem organizadas de acordo com a legislação comercial e fiscal, sem 
prejuízo dos demais requisitos de que depende a dedutibilidade dos gastos. 

Todavia, esta presunção cessa quando a Autoridade Tributária e Aduaneira, 

no exercício dos seus poderes de controlo ou de inspecção da situação 

tributária do sujeito passivo, verificar que se regista alguma das 
circunstâncias seguintes: 

• As declarações, contabilidade ou escrita revelarem omissões, erros, 

inexactidões ou indícios fundados de que não reflectem ou impeçam 

o conhecimento da matéria tributável real do sujeito passivo; 

• O contribuinte não cumprir os deveres que lhe couberem de 

esclarecimento da sua situação tributária, salvo quando, nos termos 

da lei, for legítima a recusa da prestação de informações; 

• Os rendimentos declarados em sede de IRS se afastarem 

significativamente para menos, sem razão justificativa, dos padrões 

de rendimento que razoavelmente possam permitir as 

manifestações de fortuna evidenciadas pelo sujeito passivo nos 

termos do artigo 89.º-A da LGT. 

Todo e qualquer contribuinte pode ser alvo de um procedimento inspectivo, 

uma vez que os princípios da legalidade, da imparcialidade e da igualdade 

não permitem que possa existir exclusão de alguma categoria de 

contribuintes ou de actividades económicas do controlo ou inspecção 

tributária desenvolvida, nos termos da lei, pelos serviços da Administração 

Tributária. 

Contudo, não obstante a intervenção da inspecção tributária obedecer ao 

princípio da universalidade, uma vez que os recursos são escassos têm de 

existir estratégias e critérios de selecção dos sujeitos passivos e dos 

obrigados tributários a fiscalizar com prioridade, quer pelo facto de 

exercerem actividades que oferecem maior risco de fraude ou de evasão 

fiscal, quer por serem contribuintes de maior relevância económica e o seu 

controlo fiscal se apresentar importante, porquanto as quebras ou desvios 

de cumprimento das obrigações tributárias podem afectar a normalidade da 

arrecadação das receitas tributárias. 
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Nesta medida, atenta a caracterização e o perfil de cada contribuinte, a AT 

de acordo com os critérios objectivos anualmente fixados no PNAITA, 

decide quais os contribuintes cuja situação tributária deve ser objecto de 

controlo e determina a oportunidade da realização do procedimento de 

inspecção tributária. Os órgãos competentes da AT podem, nos termos da 

lei, desenvolver todas as diligências necessárias ao apuramento da 

situação tributária dos contribuintes, podendo para o efeito aplicar, em cada 

situação concreta, um dos sistemas de avaliação da matéria tributável 

previstos na lei, e que são o sistema de avaliação directa ou o sistema de 

avaliação indirecta da matéria tributável. A avaliação directa visa a 

determinação do valor real dos rendimentos ou bens sujeitos a tributação, 

pelo que constitui o sistema regra de avaliação da matéria tributável. Sem 

prejuízo dos princípios e regras gerais, a matéria tributável é avaliada ou 

calculada directamente segundo os critérios próprios de cada tributo, só 

podendo a administração tributária proceder a avaliação indirecta nos casos 

e condições expressamente previstos no artigo 87.º da LGT, porquanto esta 

visa a determinação do valor dos rendimentos ou bens tributáveis a partir 

de indícios, presunções ou outros elementos de que a Administração 

Tributária disponha, constituindo assim um sistema de excepção. 

Todavia, é preciso sublinhar que a aplicação dos métodos indirectos para 

avaliação da matéria tributável do sujeito passivo é uma opção que resulta 

de actos comportamentais absolutamente imputáveis ao contribuinte, dado 

que tal tipo de avaliação da matéria tributável só existe se o contribuinte 

não cumprir adequadamente as suas obrigações tributárias e se verificarem 

os pressupostos da avaliação indirecta.  

Com efeito, se o sujeito passivo da relação jurídica tributária cumprir, nos 

termos da lei, as suas obrigações tributárias, os seus rendimentos ou bens 

patrimoniais serão determinados ou avaliados em função das regras do 

sistema de avaliação directa e esta tem por base a contabilidade do 

contribuinte ou os seus elementos de escrita. Contudo, tal não significa que 

não possam existir algumas inexactidões ou irregularidades, situações que 
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serão alvo das pertinentes e necessárias correcções técnicas10. Um grupo 

significativo de contribuintes – pessoas singulares e pessoas colectivas – 

são tributados no quadro do regime simplificado de tributação (artigo 28.º 

do CIRS e artigo 86.º-A do CIRC), o qual constitui um método de avaliação 

indirecta, que se encontra prévia e absolutamente parametrizado em função 

dos coeficientes fixados na lei para as diversas categorias de rendimentos 

auferidos pelo sujeito passivo. 

Em função das actividades inspectivas que desenvolve e da observação 

que faz das realidades tributárias de cada sujeito passivo ou obrigado 

tributária, compete à Administração Tributária decidir se deve ou não 

proceder à correcção da matéria tributária, quer por recurso a métodos 

directos (correcções aritméticas), quer por recurso a métodos indirectos, 

opção que tem de ser fundamentada, contendo a especificação das 

concretas razões de facto e de direito que motivam as correcções, de modo 

a que o contribuinte compreenda o itinerário cognoscitivo da decisão, 

podendo, se inconformado, socorrer-se dos meios legais de reacção contra 

tal decisão. Ainda que caiba à Administração Tributária eleger o critério 

conducente à determinação da matéria tributável, o mesmo tem de revelar-

se adequado e racionalmente justificado, isto é, tem de revelar-se como um 
modo adequado de aproximação à realidade que visa tributar. 

																																																													
10	Cfr.	Acórdão	do	STA,	tirado	no	processo	n.º	037/07,	datado	de	26.04.2007,	que	no	seu	sumário	fixa	a	
jurisprudência	 seguinte:”	 (i)	 Nos	 termos	 do	 nº	 4	 do	 artigo	 84º	 do	 Código	 de	 Processo	 Tributário,	 na	
redacção	dada	pelo	Decreto-Lei	nº	47/95,	de	10	de	Março,	não	há	 lugar	a	reclamação	da	decisão	que	
fixe	 a	matéria	 colectável	 com	 fundamento	 na	 sua	 errónea	quantificação,	 efectuada	pela	 comissão	 de	
revisão,	quando	a	administração	tributária	recorra	a	“correcções	meramente	aritméticas	resultantes	de	
imperativo	 legal”.	 (ii)	 Tais	 correcções	 são	 as	 chamadas	 “correcções	 técnicas”,	 de	 qualificação,	
imperativamente	fixadas	na	lei”.	



93

Procedimentos de Atos Inspectivos (RCPITA) - Aplicação prática
ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS

	
	

 

 

14.1	AS	CORRECÇÕES	MERAMENTE	ARITMÉTICAS	
 

Os rendimentos e os gastos, assim como as outras componentes positivas 

ou negativas do lucro tributável, são imputáveis ao período de tributação 

em que sejam obtidos ou suportados, independentemente do seu 

recebimento ou pagamento, de acordo com o regime de periodização 

económica. O lucro consiste na diferença entre os valores do património 

líquido no fim e no início do período de tributação, com as correcções 
estabelecidas no código do IRC. 

Incindindo a tributação sobre a realidade económica constituída pelo lucro, 

é natural que a contabilidade, como instrumento de medida e informação 

dessa realidade, desempenhe um papel essencial como suporte da 

determinação do lucro tributável. Para determinação da matéria tributável 

de cada tributo impõe-se observar as regras específicas definidas em cada 
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código de tributação, pelo que atenta a complexidade das figuras jurídicas, 

dos enquadramentos técnico-tributários, bem como a instabilidade do 

quadro legal, é bastante razoável que AT no âmbito das suas actividades 

de controlo e de inspecção tributária, sempre que efectua um procedimento 

de inspecção tributária à actividade de um sujeito passivo possa encontrar 

inexactidões ou irregularidades, no que respeita ao enquadramento dos 

factos, aos normativos aplicáveis, na adopção de critérios ou, ainda, no 

alcance e sentido interpretativo dos normativos legais. Com efeito, para 

apuramento da matéria colectável ou lucro tributável a contabilidade deve 

estar organizada de acordo com a normalização contabilística e outras 

disposições legais em vigor para o respectivo sector de actividade, e 

reflectir todas as operações realizadas pelo sujeito passivo e ser 

organizada de modo que os resultados das operações e variações 

patrimoniais sujeitas a IRC possam ser claras, consistentes, estejam 

relevadas e correspondam ao suporte documental. Estando a AT vinculada 

aos princípios da legalidade, da imparcialidade e do inquisitório, impõe-se 

que, quando na análise dos documentos ou recolha dos elementos 

identifique divergências ou erros, promova as correcções técnicas 

necessárias com vista ao apuramento da verdade sobre a situação 

tributária do contribuinte. As correcções introduzidas pela Administração 

Tributária na declaração de rendimentos apresentada pelo contribuinte e ou 

na contabilidade, quer tenham origem na análise da própria declaração e 

respectivos documentos contabilísticos de suporte do próprio contribuinte, 

quer tenham origem na análise da declaração de rendimentos e respectivos 

documentos contabilísticos de suporte apresentados por outros sujeitos 

passivos com quem o contribuinte mantiver relações comerciais, têm a 

denominação de correcções meramente aritméticas.  

Sem prejuízo das correcções técnicas que entenda fazer a AT não pode 

sindicar a bondade e oportunidade das decisões económicas da gestão da 

empresa, sob pena de se intrometer na liberdade e autonomia de gestão do 

sujeito passivo ou obrigado tributário. Por exemplo, um custo será aceite 

fiscalmente caso, num juízo reportado ao momento em que foi efectuado, 

seja adequado à estrutura produtiva da empresa e à obtenção de lucros, 
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ainda que se venha a revelar uma operação económica infrutífera ou 

economicamente ruinosa, e a AT apenas pode desconsiderar como gastos 

fiscais os que não se inscrevem no âmbito da actividade do contribuinte e 

foram contraídos, não no interesse desta, mas para a prossecução de 

objectivos alheios (quando for de concluir, à face das regras da experiência 
comum que não tinha potencialidade para gerar proveitos). 

As exigências formais em sede de comprovação de gastos visam propiciar 

à Administração Tributária um eficaz controlo das relações económicas, 

quer do lado do adquirente de bens ou serviços, quer do fornecedor ou 

prestador, uma vez que à relevação de um gasto para um agente 

económico, contrapõe-se um proveito para o outro, e não se tratando de 

uma prática isolada, mas de uma prática reiterada, e que possa envolver 

vários agentes económicos, com e sem contabilidade organizada, aceitar 

quaisquer notas como documento idóneo para comprovar gastos, seria 

pernicioso, porquanto, estar-se-ia a fazer tábua rasa da obrigação que 

impende sobre os contribuintes quanto às exigências formais e de 

observação dos princípios e regras de normalização contabilística e, ao 

mesmo tempo, poderia induzir-se a percepção de se estar a convidar que 
múltiplos agentes económicos ficassem fora do sistema fiscal. 

A questão da prova da necessidade do gasto depende do caso concreto, 

consubstanciando um processo de diálogo no sentido de materializar o 

princípio do contraditório. Num primeiro momento, o contribuinte afirma a 

indispensabilidade do gasto através da sua contabilidade (n.º 1 do artigo 

75.º da LGT), sendo que a Administração Tributária o pode colocar em 

causa. A partir daqui, a intensidade dos deveres de prova do sujeito passivo 

varia com as circunstâncias do caso e o grau de normalidade da situação. 

Se estivermos perante um gasto que indicie confusão de esferas 

patrimoniais ou outro tipo de ilícito, a intensidade de prova é maior para o 

contribuinte do que para a Administração Tributária. Caso contrário, não se 

verifica qualquer acréscimo de intensidade dos deveres probatórios do 

sujeito passivo e, na eventualidade, da AT não aceitar o gasto, não 

obstante a prova produzida pela entidade inspeccionada, quer durante a 

fase dos actos de inspecção, quer em sede de direito de audição, o 
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contribuinte tem sempre o direito de recorrer aos meios impugnatórios dos 
actos de liquidação que resultarem da acção de inspecção. 

Sem prejuízo da integração de algumas especificidades acomodadas pela 

lei, importa atender a que os rendimentos e os gastos, assim como as 

outras componentes positivas ou negativas do lucro tributável, são 

imputáveis ao período de tributação em que sejam obtidos ou suportados, 

independentemente do seu recebimento ou pagamento, de acordo com o 

regime de periodização económica. A não se verificar esta regra será certo 

que o interesse público da prevenção e combate da evasão fiscal, 

subjacente à prevenção da manipulação do princípio da especialização dos 

exercícios, no processo de decisão do inspector tributário, vai seguramente 

prevalecer, determinando este a fazer as necessárias correcções técnicas à 

matéria tributável (lucro tributável), fundamental será que a acção 

inspectiva não se afaste dos princípios da justiça e da tributação pelo 
rendimento real. 

Considerando que os princípios da capacidade contributiva e da tributação 

pelo lucro real não são absolutos, antes têm como limites outros valores 

constitucionalmente protegidos, e que o princípio da justiça não cobre 

situações de fuga ou de sonegação do pagamento de impostos, sempre que 

a AT no âmbito de um procedimento de inspecção tributária identifique 

situações incongruentes, que consubstanciem inobservância dos 

normativos legais, desenvolvendo uma ponderação global dos interesses 

em presença, medida pelo princípio da proporcionalidade, o inspector 

tributário vai dar prevalência à protecção do interesse público no combate à 

fuga e evasão fiscal, ainda que apenas subjacente às exigências de 

natureza formal, dando oportunidade ao contribuinte de esclarecer e 

justificar a materialidade das operações e dos negócios jurídicos. E da 

prova produzida pelo contribuinte o inspector tributário deve retirar 

conclusões e optar por fazer correcções meramente ariméticas ou optar por 

outro sistema de avaliação da matéria tributável. 

A determinação da matéria colectável no âmbito da avaliação directa, 

quando seja efectuada ou objecto de correcção pelos serviços da 
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Autoridade Tributária e Aduaneira, é da competência do Director de 

Finanças da área da sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável do 

sujeito passivo, ou do Director da Unidade dos Grandes Contribuintes nos 

casos em que sejam objecto de correcções efectuadas por esta no 

exercício das suas atribuições. Estas competências podem, outrossim, ser 

exercidas por funcionário em quem aqueles órgãos da AT tiverem delegado 

essa competência (n.º 2 do artigo 16.º do CIRC). 

No domínio das correcções meramente aritméticas importa atentar nalguns 

segmentos de jurisprudência firmada no acórdão do Tribunal Central 

Administrativo do Sul (TCAS), proferido no processo n.º 07497/14, datado 

de 29.05.2014, em que se refere que “(a) As correcções que a AT pode 

efectuar à matéria colectável podem resultar de uma avaliação directa, 

através da recolha e processamento dos dados das declarações ou através 

da verificação do seu conteúdo e de correcções de eventuais erros. (b) Este 

tipo de avaliação assenta, assim, na análise da declaração do contribuinte 

ou nos elementos da sua contabilidade, dando origem a correcções 

técnicas (ou meramente aritméticas), pois não envolvem um juízo subjectivo 

sobre a realidade dos factos, ou a correcções sujeitas a um juízo de 

ponderação. (c) As correcções técnicas destinam-se a corrigir proveitos 

registados por montantes inferiores aos que constam das facturas emitidas, 

a desconsiderar custos ou perdas não comprovadamente indispensáveis 

para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a 

manutenção da fonte produtora ou deduções de imposto que se refira a 

operação simulada bem como deduções de imposto referido em facturas ou 

documentos equivalentes que não obedeçam aos requisitos formais 

legalmente exigidos. (d) As correcções sujeitas a ponderação aplicam-se a 

desvios significativos em relação a custos-padrão ou a taxas de 

reintegração ou amortização ou à determinação do lucro tributável e têm 

como pressuposto serem aplicadas segundo princípios de razoabilidade e 
proporcionalidade”. 
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De acordo com os valores estatísticos divulgados em documentos11 oficiais, 

o sistema de avaliação directa da matéria tributável é o sistema de 

avaliação utilizado em mais de 90% dos procedimentos de inspecção 

tributária, pelo que são inequivocamente as correcções meramente 

aritméticas aquelas que resultam com muito maior frequência da 

intervenção dos serviços de inspecção tributária. Estas correcções têm, 

como já se referiu, por base omissões e inexactidões nas declarações e em 

outros documentos fiscalmente relevantes, evidenciando a prática de ilícitos 

tributários, em regra, enquadráveis no tipo de contra-ordenação tipificada 
no artigo 119.º do RGIT. 

 

14.2	A	DECISÃO	DE	FIXAÇÃO	DA	MATÉRIA	TRIBUTÁVEL	
 

O sistema fiscal português acolhe a ideia de presunção de verdade das 

declarações dos contribuintes, desde que sejam apresentadas nos termos 

legais, isto é, nos prazos previstos nos códigos tributários, bem como dos 

dados contabilísticos desde que a contabilidade se mostre organizada de 

acordo com a lei comercial e a lei fiscal – n.º 1 do artigo 75.º da LGT. Trata-

se de uma presunção umbilicalmente ligada ao princípio da boa-fé. Esta 

presunção de verdade não é absoluta, cessando, desde logo, nas situações 
previstas no n.º 2 do artigo 75.º da LGT. 

A regra geral sobre o apuramento da matéria tributável dos contribuintes 

assenta na declaração de rendimentos apresentada pelo sujeito passivo da 

relação jurídica tributária. A AT só pode recorrer ao apuramento através de 

correcções ou através de métodos indirectos quando o contribuinte não 

cumprir os deveres de cooperação a que está obrigado, designadamente o 

de ter a contabilidade organizada nos termos da lei comercial e fiscal e 

porque essa presunção de veracidade só cessa se se verificarem erros, 

inexactidões ou outros fundados indícios de que ela não reflecte a matéria 

tributável efectiva do contribuinte. E como quem tem a seu favor uma 

																																																													
11	Relatório	do	Combate	à	Fraude	e	Evasão	Fiscais	e	Aduaneiras	
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presunção estabelecida na lei está dispensado da prova do facto presumido 

– artigos. 349.º e 350.º, nº 1 do Código Civil, se a escrita ou contabilidade 

estiver organizada conforme as exigências legais, o contribuinte não 

precisa de provar que são verdadeiros os dados dela decorrentes. Porém, 

se existirem omissões, erros, inexactidões ou indícios fundados de que a 

contabilidade e declarações não reflectem ou impedem o conhecimento da 

matéria tributável real do sujeito passivo, a presunção de verdade cessa, e 

a AT pode fazer correcções técnicas ou proceder à avaliação indirecta da 
matéria tributável. 

Em caso de determinação da matéria tributável por métodos indirectos, 

compete à Administração Tributária o ónus da prova da verificação dos 

pressupostos da sua aplicação, cabendo ao sujeito passivo o ónus da prova 

do excesso na respectiva quantificação – artigo 74.º, n.º 3 da LGT. Isto é, a 

AT é que tem de provar que se verifica algum dos pressupostos previstos 

no n.º 1 do artigo 87.º da LGT. Todavia, no domínio da aplicação de 

métodos indirectos, a actuação da Administração Tributária não se pode 

limitar à demonstração da ocorrência dos respectivos pressupostos, antes 

se lhe impõe que fundamente de forma substantiva e especificada por que 

razão é que existe impossibilidade da comprovação e quantificação directa 

e exacta da matéria tributável, devendo, de igual modo, fundamentar a 

utilização dos critérios a que venha a lançar mão na quantificação da 

matéria tributável. Contudo, do ponto de vista do erro na quantificação, as 

insuficiências no método são sempre substanciais, isto é, devem evidenciar 

um excesso de quantificação. É impensável que lido o relatório de 

inspecção tributária o contribuinte fique sem saber por que razão (ou 

razões) se apresenta impossível comprovar e quantificar directa e 

exactamente os elementos indispensáveis à correcta determinação da 

matéria tributável do imposto. Em concreto, o relatório não pode nada 

referir acerca das concretas anomalias e incorrecções da contabilidade que 

inviabilizam o apuramento da matéria tributável pelo sistema de avaliação 
directa. 

A avaliação indirecta reveste natureza substantiva, dado que através dela 

se pode determinar o essencial do facto tributário, isto é, a sua 
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quantificação. Por outro lado, a mesma avaliação indirecta tem carácter 

subsidiário (artigo 85.º, nº.1, da LGT), visto que o respectivo regime só deve 

ser aplicado em casos em que exista uma impossibilidade ou uma 

dificuldade grave em determinar a matéria tributável através da avaliação 

directa ou objectiva, não devendo a AT a ela recorrer sem a verificação 

plena desse requisito. Isto significa que, mesmo quando o sujeito passivo 

viole os deveres de cooperação, a primeira forma a que a AT deve recorrer 

para fixar a matéria colectável deve ser a avaliação directa (correcções 

técnicas), devendo ser efectuada a devida fundamentação relativamente à 

inviabilidade da utilização desta metodologia de tributação, antes de 

avançar ou recorrer à avaliação indirecta. Por outras palavras, a 

Administração Tributária deve justificar, motivar e comprovar a relação de 

causa/efeito entre a acção/omissão do contribuinte e a impossibilidade de 
aplicar o método de avaliação directa. 

O “método presuntivo” utilizado deve ser fundamentado em factos 

concretamente apurados e mostrar racionalidade, não estando a 

Administração Tributária impedida de conjugar vários dos “elementos” 

indicados no n.º 1 do artigo 90.º da LGT. A avaliação indirecta assenta em 

indícios, presunções ou outros elementos de que a Administração Tributária 

disponha, pelo que poderá ter em conta, dentro dos limites da lei, ou eleger 

o critério que repute mais adequado à determinação da matéria tributável, 

cabendo ao Tribunal Tributário verificar a sua correcta interpretação e 

aplicação em caso de litígio entre a Administração Tributária e o sujeito 

passivo. Com efeito, o n.º 4 do artigo 77.º da LGT determina que a decisão 

da tributação pelos métodos indirectos especificará os motivos da 

impossibilidade da comprovação e quantificação directas e exacta da 

matéria tributável e bem assim indicará os critérios utilizados na avaliação 

da matéria tributável, exigências estas que estarão satisfatoriamente 

cumpridas se o relatório de inspecção for claro e esclarecedor quanto ao 

motivo do recurso a tais métodos e, bem assim, o critério eleito para a 

avaliação indirecta e a forma como foram determinados os valores 
corrigidos.  
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A impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta dos 

elementos indispensáveis à correcta determinação da matéria tributável de 

qualquer imposto, não estará materialmente fundamentada se unicamente 

assentar no desvio da margem bruta declarada das vendas face à que 

resultou de uma amostragem baseada em elementos de escrita do próprio 

contribuinte, desacompanhada de qualquer outra factualidade relevante que 

permita pôr fundadamente em causa a realidade dos elementos 

escriturados. É preciso haver rigor na leitura dos factos concretamente 

identificados no sentido de concluir se a capacidade contributiva do 

contribuinte é significativamente maior do que a declarada, de modo a 

decidir ser ou não adequado recorrer à aplicação de métodos indirectos.  

Se um contribuinte não declarar o início da actividade e não organizar a 

escrita a que o exercício da actividade profissional ou económica o obrigar, 

mantendo essas omissões mesmo depois de ser notificado pelo inspector 

tributário, tendo este fixado prazo para a respectiva regularização, e se os 

elementos disponíveis, dado em relação aos mesmos haver indícios 

fundados de que não correspondem à realidade, não permitirem determinar 

e quantificar directamente a matéria tributável, está a AT legitimada a 
recorrer à tributação através de avaliação indirecta. 

No que respeita à quantificação da matéria tributável, é de considerar 

suficiente a fundamentação que permite ao destinatário conhecer os 

motivos por que a fixação foi naquele concreto montante, habilitando-o a 

conformar-se ou contra ela reagir nos termos previstos na lei. Há que 

sublinhar que a avaliação indirecta é um sistema de excepção e que, em 

regra, a sua utilização decorre de actos ou comportamentos exclusivamente 

imputáveis ao sujeito passivo, porquanto, o contribuinte tem sempre ao seu 

dispor a opção de efectuar a declaração integral dos rendimentos auferidos 

e/ou não hipertrofiar os gastos suportados, devendo somente deduzir os 

gastos ou perdas incorridos ou suportados para obter ou garantir os 

rendimentos sujeitos a tributação. No entanto, na avaliação indirecta os 

critérios utilizados pela AT na quantificação da matéria tributável têm de 

revelar-se adequados e racionalmente justificados, sendo um modo 

adequado de aproximação à realidade. Dificilmente, para não afirmar de 
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modo absoluto a impossibilidade, o critério utilizado não pode ser atacado 

com o fundamento de que outro ou outros se revelariam mais ajustados, 

pois, como já se afirmou o contribuinte não pode perder de vista que a 

quantificação por presunção é-lhe imputável exclusivamente, e que se 

queria ser tributado pelo lucro real, deveria ter cumprido com as obrigações 
acessórias que sobre ele recaíam. 

Há que realçar que, no que toca aos procedimentos de avaliação, a lei é 

clara sobre a opção preferencial do legislador, não restando dúvidas que a 

lei assume como ultima ratio o recurso à avaliação indirecta, relegando-a 

para situações em que não seja de todo possível a quantificação directa e 

exacta da matéria tributável, através dos dados declarados pelo sujeito 

passivo ou fornecidos por terceiros ou, também, quando ab initio o método 

de determinação é já um meio não directo, como o regime simplificado de 
tributação. 

O recurso aos métodos indirectos só se justifica quando a AT tem 

necessidade de lançar mão de presunções ou indícios por não conseguir 

suporte documental, ou outro, credível que lhe permita determinar a matéria 

tributável. 

A determinação do lucro tributável com recurso a métodos indirectos, tem 

uma feição excepcional e apenas a lei a autoriza, para aqueles casos em 

que não seja possível tal apuramento tendo por base a contabilidade do 
sujeito passivo, como resulta da norma do n.º 1 do artigo 57.º do CIRC.  

Só quando a matéria tributável não puder ser apurada mediante a 

declaração do contribuinte, depois de introduzidas correcções aritméticas, 

se for caso disso, é possível à Administração Tributária afastar-se dessa 

declaração e proceder à tributação mediante o uso de métodos indirectos, 

nos termos dos artigos 16.º, n.º 4, e 59.º do CIRC, e 87.º e 88.º da LGT. 

Nos termos do artigo 59.º do CIRC a determinação do lucro tributável por 

métodos indirectos é efectuada pelo Director de Finanças da área da sede, 

direcção efectiva ou estabelecimento estável do sujeito passivo ou por 

funcionário em que este delegue e baseia-se em todos os elementos de que 
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a Administração Tributária disponha, de acordo com o artigo 90.º da LGT e 
demais normas legais aplicáveis. 

Há que sublinhar que em caso de atraso na execução dos livros e registos 

contabilísticos, bem como a sua não exibição imediata, só há lugar à 

aplicação de métodos indirectos após o decurso do prazo fixado para a sua 

regularização ou apresentação sem que se mostre cumprida a obrigação. 

Verificadas estas circunstâncias, o inspector tributário deve notificar o 

contribuinte e fixar-lhe um prazo, que não deve ser inferior a cinco nem 

superior a trinta dias, para regularizar a escrita e/ou exibir a contabilidade. 

Esta regularização não prejudica a aplicação da sanção prevista no artigo 

121.º do RGIT e/ou no artigo 113.º do RGIT, bem como, em caso de atraso 

da escrita, a não regularização no prazo fixado, motivará a punição do 

contribuinte com a coima prevista no artigo 113.º do RGIT. Idêntica situação 

ocorre em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, 

porquanto o artigo 39.º do CIRS, prescreve que “[a] determinação do 

rendimento por métodos indirectos verifica-se nos casos e condições 

previstos nos artigos 87.º a 89.º da lei geral tributária e segue os termos do 

artigo 90.º da referida lei e do artigo 59.º do Código do IRC, com as 
adaptações necessárias”. 

A avaliação indirecta, pressupõe a falta de colaboração do contribuinte e a 

ausência, falta de apresentação ou deficiência dos elementos declarativos 

ou da contabilidade, situação que traduz a impossibilidade de chegar a um 

resultado objectivo extraído da escrita do sujeito passivo ou da sua 

declaração. Não obstante ambos os métodos de avaliação (directo e 

indirecto) partirem de pressupostos diferentes, é possível conciliar e aplicar 

ambos numa só operação de avaliação. Esta situação acontece, 

designadamente, em sede de imposto sobre o valor acrescentado (IVA), 

quando a insuficiência e inexactidão dos elementos contabilísticos, bem 

como a manifesta discrepância entre o volume de negócios declarado com 

o volume de negócios apurado pela AT e a existência de factos concretos 

que permitam a esta concluir que o contribuinte revela nos exercícios em 

exame uma capacidade contributiva superior à declarada, abre a porta ao 

recurso à avaliação indirecta e, simultaneamente, são feitas correcções 
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meramente aritméticas em virtude da desconsideração do direito à dedução 

do IVA efectuada em operações que, nos termos dos artigos 19.º a 21.º do 

CIVA, o direito à dedução é inexistente. No tocante à liquidação do IVA com 

base em presunções e métodos indirectos prescreve o artigo 90.º do CIVA 

que a liquidação do imposto se efectua nos casos e condições previstos 

nos artigos 87.º e 88.º da LGT, seguindo os critérios estabelecidos no artigo 

90.º da LGT. Em termos de competências, outrossim, em sede de IVA a 

competência pertence ao Director de Finanças da área do domicílio, sede, 

direcção efectiva ou estabelecimento estável do sujeito passivo ou, então, 

ao Director da Unidade dos Grandes Contribuintes, caso se trate de um 

sujeito passivo que caia no âmbito das competências daquela unidade 
orgânica (artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 6/2013, de 17 de Janeiro). 

O itinerário factual e legal para concluir pela necessidade de proceder à 

avaliação indirecta da matéria tributável em sede de IRS, IRC ou IVA é 

bastante similar ou idêntico, sendo, consequentemente, as exigências ou 

requisitos materiais e formais idênticos, devendo a decisão estar 

suficientemente fundamentada nos termos previstos nos n.ºs 1, 2 e 4 do 
artigo 77.º da LGT. 

A opção pela avaliação indirecta ocorre sempre na sequência da 

observação e exame que o inspector tributário faz, na fase dos actos de 

inspecção, dos factos ou realidade tributária que enforma a actividade 

económica do sujeito passivo no período de tributação sob acção 

inspectiva. Deste modo, a fundamentação da decisão de aplicação dos 

métodos indirectos tem de constar do relatório do procedimento de 

inspecção tributária e, em regra, a decisão do Director de Finanças ou do 

Director da UGC que aplicar os métodos indirectos é notificada 

conjuntamente com o relatório final do procedimento de inspecção. Refere-

se, em regra, porque nada na lei impede que os serviços da AT possam 

optar por fazer notificações autónomas do relatório de inspecção e da 

decisão que aplicar os métodos indirectos. 

Todavia, importa ter em consideração que a tributação por avaliação 

indirecta pode ser feita com base em diferentes metodologias, consoante os 
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pressupostos que a fundamentam, o que implica que os critérios utilizados 

para a quantificação da matéria tributável sejam diferentes, bem como os 

fundamentos no sentido de provar que os valores declarados pelo sujeito 

passivo não correspondem à sua real situação tributária. No quadro infra 

podemos observar esta circunstância, o órgão competente para a decisão, 
e, ainda, que são diferentes os meios de reacção a utilizar pelo contribuinte. 

 

 

 

14.3	TRIBUTAÇÃO	POR	MANIFESTAÇÕES	DE	FORTUNA	E	ACRÉSCIMOS	

PATRIMONIAIS	
 

A tributação através de manifestações de fortuna só é aplicável aos sujeitos 

passivos de IRS, o mesmo é dizer às pessoas singulares. Há lugar a este 

tipo de avaliação indirecta da matéria tributável quando falte a declaração 

de rendimentos e o contribuinte evidencie as manifestações de fortuna 

constantes da tabela prevista no n.º 4 do artigo 89.º-A da LGT ou quando o 

rendimento líquido declarado pelo contribuinte mostrar uma desproporção 
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superior a 30 %, para menos, em relação ao rendimento padrão resultante 
da referida tabela.  

As manifestações de fortuna são mecanismos de prevenção e combate à 

evasão fiscal que consistem na determinação de rendimentos através de 

indícios e presunções (artigos 83.º e 87.º, n.º 1, al. d) e 89.º-A da LGT). A 

tributação com base em manifestações de fortuna, identificados os factos e 

valores que manifestam a “fortuna” e apurada a divergência ou 

desproporção entre o declarado e os rendimentos reais, para as quais 
concorrem os seguintes bens: 

• Os bens adquiridos no ano sob inspecção e ou nos três anos 

anteriores pelo sujeito passivo ou qualquer elemento do respectivo 

agregado familiar; 

• Os bens de que frua no referido ano o sujeito passivo ou qualquer 

elemento do respectivo agregado familiar, adquiridos, nesse ano ou 

nos três anos anteriores, por sociedade na qual detenham, directa 

ou indirectamente, participação maioritária, ou por entidade sediada 

em território de fiscalidade privilegiada ou cujo regime não permita 

identificar o titular respectivo; 

• Os suprimentos e empréstimos efectuados pelo sócio à sociedade, 

no ano em causa, ou por qualquer elemento do seu agregado 

familiar; 

• A soma dos montantes transferidos de e para contas de depósito ou 

de títulos abertas pelo sujeito passivo em instituições financeiras 

residentes em país, território ou região sujeito a um regime fiscal 

claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela Portaria 
n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro; 

a matéria tributável é determinada a partir da aplicação do valor percentual 

ao valor dos bens identificados. Todavia, só podem ser abrangidos por esta 

metodologia de tributação os bens indicados na tabela e quando o seu valor 

for igual ou superior ao da tabela prevista no n.º 4 do artigo 89.º-A da LGT. 

Quando estiver em causa outros bens, ou o seu valor for inferior ao referido 

na tabela, a matéria tributável a determinar através de avaliação indirecta 
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não segue esta metodologia, mas sim a constante da alínea f) do n.º 1 do 

artigo 87.º da LGT, a qual assenta no acréscimo de património ou despesa 

efectuada, incluindo liberalidades, de valor superior a € 100 000, verificados 

simultaneamente com a falta de declaração de rendimentos ou com a 

existência, no mesmo período de tributação, de uma divergência não 
justificada com os rendimentos declarados.  

Em qualquer destas situações a identificação dos factos conducentes à 

aplicação da avaliação indirecta é efectuada no âmbito de um procedimento 

de inspecção tributária, não necessariamente de tipo externo, podendo 

perfeitamente ocorrer no contexto de uma acção de inspecção interna. 

Independentemente da natureza e local do procedimento de inspecção 

tributária o sujeito passivo é sempre chamado a prestar esclarecimentos 

sobre a fonte dos rendimentos. Quando o inspector tributário verificar as 

situações previstas no n.º 1 do artigo 89.º-A da LGT, bem como a referida 

na alínea f) do n.º 1 do artigo 87.º do mesmo diploma, cabe ao sujeito 

passivo a comprovação de que correspondem à realidade os rendimentos 

declarados e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna ou do 

acréscimo de património ou da despesa efectuada. Se o sujeito passivo não 

fizer prova adequada, cabal e suficiente relativamente à fonte dos 

rendimentos a matéria tributável é fixada tendo por referência o rendimento 

padrão resultante da aplicação da tabela do n.º 4 do artigo 89.º-A da LGT, 

rendimento tributável que será enquadrado na categoria G do IRS. Há que 

sublinhar que o n.º 2 do artigo 87.º da LGT estabelece que quando se 

verificar simultaneamente os pressupostos de aplicação da alínea d) e da 

alínea f) do n.º 1 daquele artigo, a avaliação indirecta deve ser efectuada 

nos termos dos n.ºs 3 e 5 do artigo 89.º-A da LGT. É conveniente ter um 

especial cuidado na explicação da origem ou fonte dos rendimentos, 

fundamentar com recurso ao crédito bancário pode ser manifestamente 

insuficiente, porquanto, feitos os cálculos numa base de credibilidade e de 

razoabilidade, atendendo à composição do agregado familiar e ao padrão 

de vida, rapidamente o inspector tributário conclui pela inconsistência da 

prova produzida e da argumentação apresentada, porque muito 

provavelmente a pessoa inspeccionada não teria rendimentos para fazer 
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face às despesas correntes e elementares do agregado familiar quanto 

mais para pagar as mensalidades ao banco. Por outro lado, a AT pode 

sempre ter acesso à informação bancária, ainda que através de derrogação 

do sigilo bancário, tanto mais que a norma do n.º 11 do artigo 89.º-A da 

LGT prescreve que “[a] avaliação indirecta no caso da alínea f) do n.º 1 do 

artigo 87.º deve ser feita no âmbito de um procedimento que inclua a 

investigação das contas bancárias, podendo no seu decurso o contribuinte 

regularizar a situação tributária, identificando e justificando a natureza dos 

rendimentos omitidos e corrigindo as declarações dos respectivos 

períodos”. Este normativo, quanto ao acesso à informação bancária, tem 

força vinculativa, todavia, em nossa opinião, a AT pode prescindir da 

derrogação do sigilo bancário por razões de racionalidade e optimização de 

recursos e apelo ao princípio da proporcionalidade entre as medidas e a 

utilidade dos resultados obtidos. No entanto, uma vez frustrada a obtenção 

da informação por via da colaboração do contribuinte, e desde que se 

verifiquem os pressupostos legais, a AT pode sempre proceder à 

derrogação do sigilo bancário quando a tributação tiver de ser feita nos 
termos da alínea f) do n.º 1 ou nos termos do n.º 2 do artigo 87.º da LGT. 

Na verdade, quem manifestar “fortuna” e não declarar rendimentos 

compatíveis não pode obstaculizar o acesso à sua informação bancária 

privilegiada nem tão pouco apelar para violação dos direitos constitucionais 

de garantia (artigo 18.º, n.º 2, da CRP). As manifestações de fortuna são 

mecanismos de prevenção e combate à evasão fiscal, pelo que em casos 

de “manifestação de fortuna”, cujo valor for superior a 100 mil euros, em 

contraponto com uma declaração de rendimentos, cuja desproporção para 

menos é significativa no ano em que se manifesta o acréscimo de 

património, facilmente se percebe o interesse da AT em esclarecer os 
movimentos financeiros que têm por denominador comum o sujeito passivo. 

Se o contribuinte apresentar como justificação para os depósitos 

evidenciados na sua conta bancária, que esta é utilizada na actividade 

comercial de uma sociedade de que o seu filho é sócio e, portanto, não se 

verificam quaisquer incrementos patrimoniais na sua esfera jurídica, será 

necessário, no mínimo, que seja feita a conciliação desses movimentos 
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bancários com os registos contabilísticos da sociedade em causa para 

dessa forma demonstrar que aqueles estão relacionados com a actividade 

da sociedade. Se esta prova não for feita e os elementos probatórios 

disponíveis não permitirem estabelecer qualquer correspondência, 

designadamente em termos de valores e de datas, entre os movimentos 

bancários relevados pela AT e os decorrentes dos documentos 

contabilísticos da referida sociedade comercial, e não for apresentada 

qualquer justificação para isso pelo contribuinte, torna-se indispensável 

concluir pela existência de incrementos patrimoniais tributáveis no quadro 
normativo do artigo 89.º-A da LGT. 

Enuncia-se uma outra situação em que se pode verificar alguma fragilidade 

dos elementos probatórios alegados pelo contribuinte, por exemplo, 

justificar a realização de prestações suplementares (no ano de 2015) com o 

resgate de uma aplicação financeira (no ano de 2012), depositado numa 

conta bancária, impõe-se a demonstração de que esse montante se 

encontrava disponível e que foi aplicado na realização daquela despesa. Se 

os documentos que o contribuinte apresentar não forem sequer aptos a 

demonstrar a disponibilidade daquele capital três anos depois da data em 

que ocorreu o depósito bancário, e nada mais provar em seu benefício, a 

derrogação do sigilo bancário é o meio inevitável, necessário e adequado 

para esclarecer se aquele montante se encontrava disponível e se foi 

efectivamente aplicado na realização das prestações suplementares. Há, 

portanto, que concluir que os deveres tributários, quer os que se traduzem 

no pagamento da dívida tributária, quer os consubstanciados no 

cumprimento das obrigações acessórias, devem ser cumpridos com rigor, 

verdade e lealdade e com a consciência de que a Autoridade Tributária e 

Aduaneira não só dispõe de várias vias ou fontes de informação, bem 

como, nos termos da lei, pode utilizar diversos instrumentos ou institutos 

legais para aproximar a tributação da real capacidade tributária do sujeito 
passivo. 

A fixação da matéria tributável com fundamento em manifestações de 

fortuna e outros acréscimos patrimoniais definidos nos termos dos artigos 

87.º e 89.º-A da LGT, conduz ao enquadramento dos rendimentos na 
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categoria G do IRS, cuja catalogação é feita pelo artigo 9.º do CIRS, 

rendimentos que, em conformidade com a norma do n.º 11 do artigo 72.º do 

CIRS, são tributados com a taxa especial de 60 %. 

 

14.4	A	APLICAÇÃO	DAS	CLÁUSULAS	ANTIABUSO	
 

No âmbito do procedimento de inspecção tributária, concretamente, na fase 

dos actos de inspecção, o inspector tributário pode identificar actos ou 

negócios jurídicos cuja celebração ou outorga tenha tido exclusivamente 

por finalidade a obtenção de vantagens fiscais que não seriam alcançadas, 

total ou parcialmente, sem utilização de meios artificiosos ou fraudulentos e 

com abuso das formas jurídicas, com vista à obtenção da redução, 

eliminação ou diferimento temporal de impostos que seriam devidos em 

resultado de factos, actos ou negócios jurídicos de idêntico fim económico. 

Em face desta factualidade, e de modo a repor a verdade sobre a situação 

tributária do sujeito passivo ou obrigado tributário, estes actos ou negócios 

jurídicos podem ser considerados ineficazes para efeitos fiscais, e a 

tributação ser feita em função dos efeitos económicos pretendidos pelas 
partes (artigo 38.º da LGT).  

As normas antiabuso encontram a sua razão de ser no comportamento 

evasivo e fraudatório dos sujeitos passivos, pelo que o ordenamento 

jurídico tributário tem a necessidade de estabelecer meios de reacção 

adequados por forma a garantir o cumprimento do princípio da igualdade na 

repartição da carga tributária e na prossecução da satisfação das 

necessidades financeiras do Estado e de outras entidades públicas (artigo 

103.º, n°.1, da CRP), na medida em que é inerente à racionalidade 

económica a minimização dos impostos a suportar, podendo utilizar-se 

várias vias para atingir tal desiderato, embora a fronteira de distinção entre 

elas nem sempre seja fácil de vislumbrar e nesse sentido são seguidas 

normalmente as vias da gestão ou planeamento fiscal da evasão ou elisão 
fiscal e da fraude fiscal. 
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É em vista de tais situações que os Estados se preocupam com a tomada 

de medidas visando combater os comportamentos evasivos e fraudatórios 

dos sujeitos passivos através das designadas cláusulas específicas 

antiabuso de que são exemplo as normas contidas nos artigos. 63.º, relativa 

a preços de transferência, e 67.º, atinente à limitação à dedutibilidade de 

gastos de financiamento, ambas do CIRC, e cláusulas gerais antiabuso, de 

que é exemplo o n.º 2 do artigo 38.º da LGT12. 

Em função do tipo de cada situação, a AT pode proceder à realização de 

correcções à matéria tributável (lucro tributável). Porém, quando estiver 

perante uma situação enquadrável nalguma cláusula específica antiabuso 

(estão dispersas pelos vários códigos de tributação) pode realizar as 

correcções meramente aritméticas de forma simples e directa, apenas 

carece de fazer a fundamentação da correcção decorrente da aplicação da 

cláusula específica antiabuso nos mesmos termos em que tal 

fundamentação tem de ser feita para qualquer outro tipo de correcção 

técnica à matéria tributável (n.º 1 do artigo 77.º da LGT). 

Quando a situação for enquadrável no n.º 2 do artigo 38.º da LGT, a 

aplicação da cláusula geral antiabuso exige requisitos materiais e formais 

específicos, tendo a AT de proceder à instauração de um procedimento 

específico regulado no artigo 63.º do CPPT. O artigo 63.º do CPPT 

começou por regulamentar um procedimento próprio13, específico e 

autónomo do procedimento tributário de inspecção. Todavia, após as 

alterações legislativas introduzidas pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 

Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2012), o artigo 63.º do CPPT 

perdeu bastante o carácter autónomo que se lhe podia atribuir e ficou 

reduzido apenas a um procedimento enxertado no procedimento de 
inspecção, embora obrigue à observância de formalidades específicas. 

																																																													
12	Cfr.	Acórdão	do	TCAS,	proferido	no	processo	n.º	04255/10,	datado	de	15.02.2011,	visto	que	configura	
uma	das	situações	mais	interessante	em	que	a	AT	procedeu	à	aplicação	da	cláusula	geral	antiabuso.	
13	Cfr.	Acórdão	do	STA,	proferido	no	processo	n.º	0166/14,	datado	de	09.07.2014,	em	que	se	refere	que	
“[a]	 Administração	 Tributária	 não	 pode	 operar	 correcção	 técnica,	 sem	 desencadear	 o	 procedimento	
próprio	 de	 aplicação	 da	 cláusula	 antiabuso,	 para	 tributar	 subsídio	 atribuído	 a	 associação	 desportiva	
destinado	à	construção	de	estádio	de	futebol	e	parque	de	estacionamento,	desconsiderando	a	realidade	
dos	factos	e	atento	às	“intenções”	por	esta	manifestadas	de	transferência	dos	activos	construídos	para	
uma	sociedade	sua	participada”.	
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A melhor doutrina sobre o tema (Saldanha Sanches, “Os Limites do 

Planeamento Fiscal”, Coimbra Editora, 2006, págs. 169 e seguintes, e 

Gustavo Lopes Courinha, “A Cláusula Geral Antiabuso no Direito Tributário 

- Contributos para a Sua Compreensão”, Almedina, 2004, págs. 165 e 

seguintes) refere que a aplicação da cláusula geral antiabuso depende de 

quatro requisitos essenciais: (i) o elemento “meio”: que se traduz na 

necessidade de se estar perante a utilização, por parte do sujeito passivo, 

de um ou mais actos ou negócios jurídicos; (ii) o elemento “resultado”: que 

significa a necessidade de a celebração desses negócios ou actos jurídicos 

se vir a traduzir numa vantagem fiscal, isto é, na eliminação, redução ou 

diferimento temporal de impostos; (iii) o elemento “intelectual”: que indica 

que a aludida motivação fiscal deve ser o motivo único, essencial ou 

principal, do sujeito passivo para celebrar ou praticar aqueles actos ou 

negócios; (iv) o elemento “normativo”: que significa que a actuação do 

contribuinte, tendente à obtenção de uma vantagem fiscal, deva merecer 

uma reprovação normativo-sistemática, por se ter traduzido num abuso de 

formas jurídicas, isto é, na utilização de institutos cuja criação ou 

surgimento ocorreu por motivos económicos que não presidem, total ou 

essencialmente, às operações concretas do sujeito passivo. Esta estrutura 

de argumentação tem sido seguida pela jurisprudência dos Tribunais 

Tributários judiciais, bem como pela jurisprudência do Tribunal Tributário 
arbitral. 

A aplicação da disposição antiabuso referida no n.º 2 do artigo 38.º da LGT 

carece de prévia e obrigatoriamente autorização do dirigente máximo do 

serviço (Director-geral da AT) ou do funcionário em quem ele tiver delegado 

essa competência (n.º 7 do artigo 63.º do CPPT). Esta autorização é 

precedida da notificação do projecto de aplicação da disposição antiabuso 

ao contribuinte para efeito de exercício de direito de audição pelo prazo de 

30 dias. A regulamentação deste procedimento induzia a convicção de que 

a intenção do legislador consistia em ter de ser previamente autorizada a 

aplicação da cláusula geral antiabuso, não podendo ser feitas correcções à 

matéria tributável sem a conclusão deste procedimento próprio e específico. 

As alterações à regulamentação do procedimento e a falta de clarificação e 
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objectividade de algumas normas do artigo 63.º do CPPT, conduzem a que 

seja admissível defender que a autorização para aplicação da cláusula 

geral antiabuso pode ser apenas concedida em momento contemporâneo 

ao do sancionamento das conclusões do relatório final do procedimento de 

inspecção tributária. É neste sentido que caminha a alteração introduzida 

no n.º 2 do artigo 60.º do RCPITA, ao estabelecer que a notificação do 

projecto de relatório deve fixar um prazo entre 15 e 25 dias para a entidade 

inspecionada se pronunciar sobre o referido projecto de conclusões, 

devendo o prazo, no caso de incluir a aplicação da cláusula geral antiabuso 

constante do n.º 2 do artigo 38.º da Lei Geral Tributária, ser de 30 dias. 

Parece que o propósito do legislador é no sentido das correcções 

meramente ariméticas decorrentes da aplicação da cláusula geral antiabuso 

só poderem ser feitas após a prévia autorização do Director-geral da AT ou 

do funcionário (dirigente) em quem tiver sido delegado a competência. 

Contudo, reconhece-se que, em face da revogação da norma do n.º 10 do 

artigo 63.º do CPPT, que impossibilita a sindicação judicial autónoma da 

decisão que autorizar a aplicação da cláusula geral antiabuso, é pouco 

relevante o momento da decisão da referida autorização. Ainda assim, o 

artigo 63.º do CPPT tem de ser encarado como um procedimento específico 

que exige um especial dever de fundamentação por parte da AT de modo a 

justificar as razões por que opta por esta forma para realizar a tributação 

dos factos. O n.º 3 do artigo 63.º do CPPT estabelece que a fundamentação 

da proposta e da decisão de aplicação da cláusula geral antiabuso contém 
necessariamente:  

• A descrição do negócio jurídico celebrado ou do acto jurídico 

realizado e dos negócios ou actos de idêntico fim económico, bem 

como a indicação das normas de incidência que se lhes aplicam; 

• A demonstração de que a celebração do negócio jurídico ou prática 

do acto jurídico foi essencial ou principalmente dirigida à redução, 

eliminação ou diferimento temporal de impostos que seriam devidos 

em caso de negócio ou acto com idêntico fim económico, ou à 
obtenção de vantagens fiscais. 
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Independentemente da estrutura procedimental prosseguida pela AT, o que 

é relevante é que o órgão que sancionar a aplicação da cláusula geral 

antiabuso, se não for o Director-geral, esteja legalmente habilitado para o 

efeito, bem como, atenta a complexidade que a temática envolve, o prazo 

concedido para o exercício do direito de audição não pode ser inferior a 30 
dias. 

Há que concluir que, no âmbito do procedimento de inspecção tributária, a 

AT pode aplicar cláusulas específicas antiabuso ou a cláusula geral 

antiabuso, mas que apenas esta última está sujeita ao procedimento 

específico previsto no artigo 63.º do CPPT, embora, em termos de resultado 

final, ambas as situações conduzam à efectivação de correcções 

meramente aritméticas à matéria tributável do sujeito passivo alvo da acção 

de inspecção. De igual modo, só os actos subsequentes de liquidação 

podem ser sindicados, por via graciosa ou judicial, sendo que, no caso da 

cláusula geral antiabuso, a decisão que autorizar a sua aplicação, em 

completa recepção do princípio da impugnação unitária (artigo 54.º do 

CPPT), pode ser sindicada judicialmente conjuntamente com o acto de 
liquidação, mediante a invocação das respectivas ilegalidades. 
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14.5	O	ACESSO	À	INFORMAÇÃO	BANCÁRIA	E	DERROGAÇÃO	DO	SIGILO	

BANCÁRIO	
 

No procedimento de inspecção tributária, cujos fins sejam a comprovação e 

verificação do cumprimento das obrigações do sujeito passivo e de outros 

obrigados tributários, a violação do princípio da cooperação pode motivar a 

derrogação do sigilo bancário. A AT, em face da informação bancária e 

financeira que lhe chega por via das obrigações legais a que estão sujeitas 

as instituições bancárias, instituições de crédito e as sociedades financeiras 

(artigo 63.º-A da LGT), pode realizar, no âmbito de qualquer procedimento 

de inspecção que vise apurar a verdade sobre a situação tributária do 

contribuinte, correcções à matéria tributável sempre que constate que 

existem omissões na declaração de rendimentos ou que a capacidade 

contributiva do contribuinte é diferente da que emerge da declaração 

apresentada ou dos elementos de escrita ou da contabilidade do 

contribuinte. O inspector tributário que realizar o procedimento de 

inspecção tributária tem de identificar e examinar os factos e conciliá-los 

com o suporte documental e com os registos de relevação contabilística. Se 

identificar inconsistências, insuficiências ou incompreensibilidades tem de 

pedir esclarecimentos ao sujeito passivo, ou ao seu representante, e 

elementos probatórios. Sempre que, após ter observado os documentos 

integrados na contabilidade, o inspector tributário considerar necessário e 

adequado pode pedir, verbalmente ou por notificação, ao sujeito passivo 

que lhe forneça determinado documento bancário conexo especificamente 

com uma operação comercial ou negócio jurídico. Os princípios da 

colaboração e da cooperação, que devem motivar a relação entre o 

contribuinte e o inspector tributário, deveriam induzir no contribuinte a 

vontade de fazer todos os esforços no sentido de disponibilizar os 

documentos solicitados. Algumas vezes assim não acontece, ficando na 

disponibilidade do inspector tributário a opção pelo caminho a prosseguir, o 

qual, por força do princípio da legalidade, está sempre balizado pelos fins, 

âmbito e extensão do procedimento de inspecção tributária. Daí que, 

embora, nos termos da lei, não o tenha de fazer, o inspector tributário 

começa por interpelar o contribuinte – sujeito passivo – sobre a vontade 
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deste lhe conceder voluntariamente acesso à informação bancária e, no 

caso do contribuinte aceitar, o inspector tributário disponibiliza um 

documento de autorização para aquele assinar, cujo texto visa preencher a 

excepção ao dever de sigilo profissional prevista no n.º 1 do artigo 79.º do 

Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras 

(RGICSF), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, cujo 

normativo dispõe que “[o]s factos ou elementos das relações do cliente com 

a instituição podem ser revelados mediante autorização do cliente, 

transmitida à instituição”. Compreende-se que o inspector tributário procure 

obter a autorização voluntária do contribuinte, mediante declaração escrita 

assinada por este, para ter acesso a toda a informação bancária de que ele 

seja titular, evitando assim os procedimentos inerentes à derrogação do 

sigilo bancário. Há que ter presente que o n.º 1 do artigo 63.º-B da LGT 

prescreve que “[a] administração tributária tem o poder de aceder a todas 

as informações ou documentos bancários, bem como a informações ou 

documentos de outras entidades financeiras previstas como tal no artigo 3.º 

da Lei n.º 25/2008, de 5 de Junho, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 

317/2009, de 30 de Outubro, e 242/2012, de 7 de Novembro, sem 

dependência do consentimento do titular dos elementos protegidos”. A 

oposição do contribuinte vai necessariamente conduzir à aplicação deste 

normativo. Porém, o levantamento do sigilo bancário nunca pode ser um fim 

em si mesmo, só podendo ocorrer no quadro de um procedimento de 

inspecção tributária, sendo, por isso, delimitada pelo objecto e pelo âmbito 

temporal dessa acção inspectiva (artigo 63.º da LGT). Os pressupostos da 

derrogação do sigilo bancário a que se refere o artigo 63.º-B da LGT 

exigem que: (i) decorra uma acção de inspecção tributária (artigo 63.º, n.º 3 

da LGT); (ii) nessa acção de inspecção se recolha indícios de 

incumprimento dos deveres de colaboração do sujeito passivo que 

decorrem das circunstâncias mencionadas nas várias alíneas do n.º 1 do 

artigo 63.º-B da LGT; (iii) que a derrogação do sigilo bancário seja 

necessária, adequada e proporcionada ao apuramento da situação tributária 

visado pela inspecção tributária. A derrogação do sigilo bancário só deve 

ocorrer num contexto de diligências necessárias ao apuramento da situação 
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tributária, enquadradas no princípio da proporcionalidade (artigo 55.º da 
LGT e artigo 7.º do RCPITA). 

Da necessidade de subordinar o levantamento do sigilo bancário a critérios 

de proporcionalidade decorre que o levantamento do sigilo bancário só 

constituirá um instrumento lícito do apuramento da situação tributária do 
sujeito passivo quando se verificar, em concreto, que tal medida é: 

• necessária, no sentido de que não existe outra forma de suplantar a 

falta de colaboração do contribuinte;  

• adequada, uma vez que a informação em falta pode ser obtida com 

recurso a essa informação bancária;  

• proporcionada, no sentido de que só pode ser pretendido o 

levantamento do sigilo bancário quanto aos elementos e aos 

períodos relativamente aos quais foi verificada a falta de 
colaboração. 

Pese embora a AT, nos casos referidos no n.º 1 do artigo 63.º-B da LGT e 

no âmbito de um procedimento de inspecção, possa aceder directamente à 

informação e documentação bancária coberta pelo dever de sigilo sem 

dependência do consentimento do titular dos interesses protegidos e sem 

necessidade de audiência prévia deste, faculdade que o legislador 

entendeu pertinente à descoberta da verdade, não poderá fazê-lo à margem 

do procedimento que o legislador estabeleceu no mesmo artigo, 

designadamente no que respeita à rigorosa fundamentação da decisão de 

quebrar o segredo bancário e sua notificação à pessoa visada pela decisão. 

No nosso ordenamento jurídico, o dever de sigilo bancário a que se 

encontram adstritas as instituições bancárias, de crédito e as sociedades 

financeiras, tem subjacente a salvaguarda de interesses públicos14 e 

privados. Os primeiros, atinentes ao regular funcionamento da actividade 

																																																													
14	Cfr.	Acórdão	do	TCAS,	proferido	no	processo	n.º	02274/08,	datado	de	13.03.2014,	em	que	se	refere	
que	“(i)	O	sigilo	bancário	visa	três	finalidades:	proteger	a	actividade	bancária,	salvaguardar	a	integridade	
dos	dados	pessoais	daqueles	que	se	relacionam	com	o	sistema	bancário	e	preservar	o	interesse	público	
num	sistema	bancário	robusto,	idóneo	e	confiável.	(ii)	Não	podem	ser	valoradas	as	provas	obtidas	com	
derrogação	ilícita	do	sigilo	bancário.	Se	os	respectivos	factos	ficarem	sem	suporte	probatório	devem	ser	
considerados	não	provados”.	
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bancária, o qual pressupõe a existência de um clima generalizado de 

confiança nas instituições que a exercem. Os segundos, tendo em conta a 

finalidade do próprio instituto do segredo bancário ser também do interesse 

dos clientes, na garantia da máxima reserva a respeito dos próprios 

negócios e relações com a banca. Com o sigilo bancário o legislador 

pretende, pois, rodear da máxima discrição a vida privada das pessoas, 

quer no domínio dos negócios, quer dos actos pessoais a eles ligados. 

Desde 2000 aos dias de hoje, é significativa a evolução que se verificou nos 

pressupostos inscritos no n.º 1 do artigo 63.º-B da LGT e que permitem à 

AT fundamentar a derrogação do sigilo bancário do sujeito passivo da 

relação jurídica tributária, de terceiros e familiares e ainda de entidades 
numa relação de domínio. 

Os pressupostos verificar-se-ão quando: 

• Existam indícios da prática de crime em matéria tributária;  

• Se verifiquem indícios da falta de veracidade do declarado ou esteja 

em falta declaração legalmente exigível;  

• Se verifiquem indícios da existência de acréscimos de património 

não justificados, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 87.º da 

LGT;  

• Se trate da verificação de conformidade de documentos de suporte 

de registos contabilísticos dos sujeitos passivos de IRS e IRC que 

se encontrem sujeitos a contabilidade organizada ou dos sujeitos 

passivos de IVA que tenham optado pelo regime de IVA de caixa;  

• Exista a necessidade de controlar os pressupostos de regimes 

fiscais privilegiados de que o contribuinte usufrua;  

• Se verificar a impossibilidade de comprovação e quantificação 

directa e exacta da matéria tributável, nos termos do artigo 88.º da 

LGT, e, em geral, quando estejam verificados os pressupostos para 

o recurso a uma avaliação indirecta; 

• Se verificar a existência comprovada de dívidas à administração 

fiscal ou à segurança social; 
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• Se trate de informações solicitadas nos termos de acordos ou 

convenções internacionais em matéria fiscal a que o Estado 
português esteja vinculado. 

O apuramento da situação tributária do contribuinte com fundamento em 

documentos ou informação bancária só pode ocorrer com base na 

informação que a AT obtiver nos termos do artigo 63.º -A da LGT ou, então, 

através de decisão de derrogação do sigilo bancário no quadro do artigo 

63.º-B da LGT, através de acto administrativo do Director-geral da AT ou de 

decisão judicial requerida ao abrigo do n.º 6 do artigo 63.º da LGT, e não 

com base em informação bancária com origem em outra fonte ou 

procedimento15. 

No contexto de um procedimento de inspecção tributária em que se verificar 

algum destes pressupostos pode a AT derrogar o sigilo bancário ao sujeito 

passivo e, outrossim, a terceiro16 que se encontre numa relação especial 

com o contribuinte, ou a familiar17 deste (cônjuge, descendentes, 

ascendentes, etc.). Em relação aos familiares, a AT só pode aceder 

directamente aos documentos bancários e aos documentos emitidos por 

outras entidades financeiras em caso de recusa da sua exibição ou de 

autorização para a sua consulta por parte dos titulares dos elementos 

protegidos (n.º 2 do artigo 63.º-B da LGT). A decisão administrativa de 

																																																													
15	Cfr.	Acórdão	do	STA,	proferido	no	processo	n.º	0837/12,	datado	de	05.09.2012,	em	cujo	sumário	se	
refere	que	“Obtida	a	autorização	do	sujeito	passivo	de	acesso	às	suas	contas	bancárias	no	âmbito	de	um	
procedimento	para	os	efeitos	do	art.º	129º,	nº	6	do	Código	do	IRC,	essa	informação	bancária	não	pode	
ser	 utilizada	 pela	 Administração	 Fiscal	 para	 fundamentar	 correcções	 efectuadas	 no	 âmbito	 de	 outro	
procedimento	 contra	 o	mesmo	 sujeito	 passivo,	 em	 sede	 de	 IRS	 e	 com	avaliação	 indirecta	 da	matéria	
tributável	com	base	em	manifestações	de	fortuna,	nos	termos	dos	art.ºs	87.º,	alínea	f)	e	89.º-A,	n.º	5,	
alínea	a),	da	Lei	Geral	Tributária,	sem	que	neste	procedimento	se	observem	as	normas	que	regulam	a	
sua	obtenção,	nomeadamente	os	artigos	63º	e	63º-B	n.ºs.	4	e	5	da	Lei	Geral	Tributária”.	
16	Cfr.	Acórdão	do	STA,	proferido	no	processo	n.º	0187/07,	datado	de	26.04.2007,	em	que	se	refere	que	
“(i)	 O	 acesso	 da	 administração	 tributária	 a	 informação	 bancária	 relevante	 relativa	 a	 familiares	 ou	
terceiros	depende	de	autorização	judicial	expressa,	nos	termos	do	n.º	7	do	artigo	63.º-B	da	LGT.	(ii)	Os	
sócios	e/ou	administradores	duma	empresa	que	está	a	ser	alvo	de	uma	inspecção	não	podem	deixar	de	
considerar-se,	para	este	efeito,	terceiros	ainda	que	se	encontrem	numa	relação	especial	com	aquela”.	
17	Cfr.	Acórdão	do	STA,	proferido	no	processo	n.º	0288/16,	datado	de	31.03.2016,	em	que	se	refere	que	
“(i)	Nos	 termos	do	n.º	 2	 do	 art.º	 63.º-B	da	 LGT,	 admite-se	que	 a	AT	 aceda	 à	documentação	bancária	
relativamente	a	familiar	que	se	encontre	em	relação	especial	com	o	contribuinte.	(ii)	O	filho	menor	não	
pode	deixar	de	ser	considerado	como	familiar	para	os	efeitos	previstos	no	n.º	2	do	art.º	63.º-B	da	LGT”.	
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derrogação de sigilo bancário do familiar exige a prévia audição18 deste nos 

termos do artigo 60.º da LGT. O familiar que pretender reagir 

contenciosamente contra a decisão administrativa que decida quebrar o 

sigilo bancário relativamente a ele, só pode fazê-lo com fundamentos 

respeitantes a essa decisão e já não à decisão que a antecedeu e de que é 

consequência, isto é, a decisão que determinou o acesso directo da AT à 

informação e documentação bancária do sujeito passivo ao abrigo de 

alguma das circunstâncias previstas nas alíneas do n.º 1 do artigo 63.º-B da 
LGT. 

Só após as alterações introduzidas no artigo 63.º-B da LGT pela Lei n.º 

94/2009, de 1 de Setembro, que revogou o n.º 8 deste artigo, passou a ser 

possível à Administração Tributária aceder directamente aos documentos 

bancários de terceiros que se encontrem numa especial relação com o 

contribuinte, nas situações de recusa da sua exibição ou de autorização 

para a sua consulta, sem prejuízo do direito de audição e da possibilidade 

de interposição de recurso de tal decisão, com efeito suspensivo.  

Em face do dispositivo do n.º 7 do artigo 63.º-B da LGT as entidades que se 

encontrem numa relação de domínio com o contribuinte ficam sujeitas aos 

regimes de acesso à informação bancária referidos nos n.ºs 1 e 2 daquele 
artigo. 

Há que referir que neste contexto dos pressupostos para derrogação do 

sigilo bancário por acto administrativo do Director-geral da AT ainda se 

integram as contas bancárias afectas à actividade profissional19 do sujeito 

																																																													
18	Cfr.	Acórdão	do	STA,	proferido	no	processo	n.º	01398/14,	datado	de	25.0.2015,	em	que	se	refere	que	
“(i)	Uma	vez	que,	com	a	redacção	introduzida	pela	Lei	nº	94/2009,	de	1/9,	ao	art.º	63º-B	da	LGT,	deixou	
de	haver	qualquer	referência	expressa	à	exigência	de	audição	prévia	do	contribuinte,	a	qual	se	manteve	
apenas	para	as	situações	em	que	o	acesso	a	informações	e	documentos	bancários	se	reporta	a	contas	de	
que	são	titulares	familiares	daquele	e/ou	de	terceiros	que	com	ele	estejam	numa	relação	especial,	é	de	
concluir	que	após	a	entrada	em	vigor	daquela	nova	redacção,	deixou	de	ser	exigível	que	o	contribuinte	
seja	ouvido	nos	termos	definidos	no	art.º	60º	da	LGT.	(ii)	Por	força	do	disposto	no	art.º	63º-B	da	LGT	a	
decisão	da	AT	de	aceder	a	informações	ou	documentos	bancários	sem	dependência	do	consentimento	
do	seu	titular	deve	ser	fundamentada	com	expressa	menção	dos	motivos	concretos	que	a	determinam”.	
19	Cfr.	Acórdão	do	STA,	proferido	no	processo	n.º	0196/11,	datado	de	30.03.2011,	em	que	se	refere	que	
“(i)	Ao	abrigo	do	artigo	63.º-B,	n.º	2,	alínea	a)	da	LGT	(na	redacção	dada	pela	Lei	55-B/2004,	de	30	de	
Dezembro),	a	Administração	Tributária	tem	o	poder	de	aceder	directamente	aos	documentos	bancários,	
nas	 situações	 de	 recusa	 da	 sua	 exibição	 ou	 de	 autorização	 para	 a	 sua	 consulta,	 quando	 se	 trate	 de	
documentos	de	suporte	de	registos	contabilísticos	dos	sujeitos	passivos	de	IRS	e	IRC	que	se	encontrem	
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passivo que seja alvo de uma acção de inspecção tributária (n.º 5 do artigo 
63.º-C da LGT). 

As decisões da Administração Tributária de aceder a informações ou 

documentos bancários sem dependência do consentimento do seu titular 

devem ser fundamentadas com expressa menção dos motivos concretos 

que as justificam (n.º 4 do artigo 63.º-B da LGT). É em função da 

fundamentação da decisão do Director-geral da AT, ou do seu substituto 

legal, da qual deve constar expressamente a menção dos motivos 

concretos que justificam o acesso a informações e documentos bancários 

que deve ser aferida a subsunção do caso concreto à hipótese normativa, 

admitindo-se que a fundamentação seja por remissão para informação 

elaborada pelo inspector tributário. Este aspecto é extremamente 

importante porque a fundamentação não se pode limitar a conjecturas 

formais20, tem de invocar e demonstrar de forma substantiva a circunstância 

ou circunstâncias que, em concreto, justificam a derrogação do sigilo 

bancário, não sendo suficiente a indicação dos normativos legais previstos 
no n.º 1 do artigo 63.º-B da LGT. 

Por conseguinte, tais motivos concretos devem estar suficientemente 

densificados para subsumir à situação concreta da(s) alínea(s) que 

fundamenta(m) o acesso a informações e documentos bancários sem 

dependência do consentimento do contribuinte (n.º 1 do artigo 63.º-B da 

LGT), cabendo ao tribunal, casuisticamente, aferir da sua verificação nos 
casos em que o acto é sindicado contenciosamente. 

																																																																																																																																																																																			
sujeitos	a	contabilidade	organizada.	(ii)	Estando,	nos	termos	do	artigo	63.º-C	da	LGT,	os	sujeitos	passivos	
de	 IRC,	 bem	 como	 os	 sujeitos	 passivos	 de	 IRS	 que	 disponham	 ou	 devam	 dispor	 de	 contabilidade	
organizada,	 obrigados	 a	 possuir,	 pelo	 menos,	 uma	 conta	 bancária	 através	 da	 qual	 devem	 ser,	
exclusivamente,	movimentados	 os	 pagamentos	 e	 recebimentos	 respeitantes	 à	 actividade	 empresarial	
desenvolvida,	bem	como	todos	os	movimentos	relativos	a	suprimentos,	outras	formas	de	empréstimos	
e	 adiantamentos	 de	 sócios,	 ou	 quaisquer	 outros	movimentos	 de	 ou	 a	 favor	 dos	 sujeitos	 passivos,	 os	
movimentos	constantes	das	referidas	contas	bancárias	revestem	a	natureza	de	operações	registáveis	na	
contabilidade,	 pelo	 que	 os	 respectivos	 documentos	 terão	 que	 ser	 entendidos	 como	 de	 suporte	 a	
registos	contabilísticos	de	sujeito	passivo	de	IRC”.	
20	Cfr.	Acórdão	do	TCAN,	proferido	no	processo	n.º	00224/14.3BEPNF,	datado	de	16.10.2014,	em	que	se	
refere	que	“(i)	O	despacho	que	ordena	a	derrogação	do	sigilo	bancário	ao	abrigo	do	disposto	na	alínea	a)	
do	n.º	1	do	art.º	63-B	da	 LGT	deve	 ser	 fundamentado	com	a	exposição	 sucinta	das	 razões	de	 facto	e	
direito	que	a	motivaram.	 (ii)	O	enunciado	deve	conter	 factos	 indiciários	 integradores	da	norma,	e	não	
meros	 juízos	ou	 conclusões.	 (iii)	 Se	não	 contiver	 factos	 (indiciadores),	 a	AT	 incumpriu	o	 seu	dever	 de	
fundamentação”.	
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Importa sublinhar que o sujeito passivo uma vez notificado da decisão de 

derrogação do sigilo bancário pode, no prazo de 10 dias, interpor recurso 

judicial para o Tribunal Tributário de 1.ª instância (Tribunal Administrativo e 

Fiscal) com jurisdição na área da sua sede social ou domicílio fiscal, nos 

termos do artigo 146.º-B do CPPT. De igual modo pode proceder o familiar 

ou terceiro a quem tiver sido derrogado o sigilo bancário. No entanto, existe 

uma diferença substancial entre os efeitos do recurso judicial interposto 

pelo sujeito passivo (efeito devolutivo) e o recurso judicial interposto por 

familiar ou terceiro (efeito suspensivo) - (n.º 5 do artigo 63.º-B da LGT). No 

caso do sujeito passivo a AT pode notificar de imediato as instituições de 

crédito, bancos e sociedades financeiras do despacho de derrogação de 

sigilo, devendo estas enviar os documentos bancários no prazo de 10 dias 

úteis, podendo a AT começar de imediato a analisar a documentação 

bancária (n.ºs 7 e 8 do artigo 63.º da LGT). No caso de familiar ou terceiro, 

a AT só pode notificar as instituições de crédito, bancos e sociedades 

financeiras, após o decurso do prazo do recurso judicial (n.º 5, in fine, do 

artigo 63.º-B da LGT e n.º 2 do artigo 146.º-B do CPPT) e caso este não 

tenha sido interposto, porque se o tiver sido, no caso dos familiares e 

terceiro, a notificação das instituições de crédito e bancárias só pode 

ocorrer após o trânsito em julgado da decisão do recurso. Este recurso 

tramita como processo urgente – artigo 146.º-D do CPPT – o que significa 

que a decisão judicial deve ser proferida no prazo de noventa dias a contar 

da data de apresentação do requerimento inicial. 

Como já se referiu a derrogação do sigilo bancário por acto administrativo 

do Director-Geral da AT só pode ocorrer no âmbito de um procedimento de 

inspecção tributária e, em face dos normativos dos n.ºs 5 e 6 do artigo 63.º 

da LGT, se o titular dos dados bancários exercer uma actividade abrangida 

por protecção de sigilo profissional21 (não abrange os Contabilistas 

																																																													
21	Cfr.	Acórdão	do	TCAN,	proferido	no	processo	n.º	01287/13.4BEPRT,	datado	de	27.03.2014,	em	que	se	
refere	 que	 “(i)	 Em	 caso	 de	 oposição	 do	 contribuinte	 à	 consulta	 de	 elementos	 bancários	 invocando	
segredo	profissional,	não	está	em	causa	apenas	a	protecção	do	segredo	bancário,	pelo	que	o	acesso	à	
informação	bancária	respectiva	não	pode	fazer-se	nos	termos	do	artigo	63.º-B	da	Lei	Geral	Tributária	–	
cfr.	 n.º	 3	 do	 artigo	 63.º	 da	mesma	 Lei.	 (ii)	 Em	 tal	 caso,	 deve	 a	 administração	 tributária	 requerer	 ao	
tribunal	competente	a	autorização	de	acesso	à	informação	bancária	nos	termos	dos	n.ºs	2	(actual	n.º	5)	
e	6	do	artigo	63.º	da	Lei	Geral	Tributária”.	
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Certificados em relação aos contribuintes por cujas contabilidades sejam 

responsáveis), o sigilo bancário destas pessoas ou entidades não pode ser 

derrogado por decisão do Director-Geral da AT, só pode ocorrer por 

decisão do Tribunal de Comarca competente, mediante pedido 
fundamentado da Administração Tributária. 

Vejamos uma representação esquemática das diversas situações de 
derrogação do sigilo bancário: 

 

 

Sem prejuízo da sua prorrogação, nos termos do n.º 2 do artigo 36.º do 

RCPITA, o procedimento de inspecção tributária deve ser concluído no 

prazo máximo de seis meses a contar da notificação do seu início. Em 

termos materiais e conceptuais, procedimento de inspecção tributária e 

actos de inspecção, não são a mesma realidade, correspondendo estes 

últimos à fase inicial do procedimento de inspecção tributária (acção de 

inspecção). O procedimento de inspecção é contínuo, no entanto, o prazo 

para a sua conclusão pode ser suspenso com fundamento em alguma 
destas duas circunstâncias (n.º 5 do artigo 36.º do RCPITA): 
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• Em processo especial de derrogação do segredo bancário, o 

familiar do contribuinte ou terceiro interpuser recurso com efeito 

suspensivo da decisão da Administração Tributária que 

determinar o acesso à informação bancária, mantendo-se a 

suspensão até ao trânsito em julgado da decisão em tribunal;  

• Em caso de oposição às diligências de inspecção pelo sujeito 

passivo com fundamento em segredo profissional ou qualquer 

outro dever de sigilo legalmente regulado, e for solicitada 

autorização judicial ao tribunal da comarca competente para 

derrogar o sigilo bancário, mantendo-se a suspensão até ao 
trânsito em julgado da decisão. 

Repare-se que em caso de interposição de recurso judicial pelo sujeito 

passivo, este não tem, nos termos da disposição legal acima indicada, 

qualquer efeito sobre o prazo para conclusão do procedimento de 

inspecção tributária, consequência que decorre de, nos termos do n.º 5 do 

artigo 63.º-B da LGT, o recurso judicial, no caso do sujeito passivo, apenas 

ter efeito devolutivo o que permite à AT ter de imediato acesso aos 

documentos e elementos bancários e começar a sua análise. Todavia, é 

essencial atender na disposição do n.º 6 do artigo 63.º-B da LGT que 

estabelece que “[n]os casos de deferimento do recurso previsto no número 

anterior, os elementos de prova entretanto obtidos não podem ser utilizados 

para qualquer efeito em desfavor do contribuinte”. Em nossa opinião, deste 

preceito legal decorre a impossibilidade da AT concluir o procedimento de 

inspecção tributária antes de transitar em julgado a decisão judicial, o que 

pode só ocorrer depois de ser proferida a decisão em sede de recurso 

jurisdicional, interposto pelo contribuinte (sujeito passivo) ou pela AT, no 

TCA ou no STA, consoante a fundamentação invocada no recurso 

jurisdicional. Em nossa opinião, não colhe o argumento de que é necessário 

concluir o procedimento de inspecção tributária por causa da caducidade do 

direito à liquidação dos actos tributários emergentes das conclusões da 

acção de inspecção. Se tal acontecer a AT utiliza os elementos que obteve 

com a derrogação do sigilo bancário em desfavor do sujeito passivo sem 

saber se o pode fazer, pois, só o poderá fazer se a decisão do recurso lhe 
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for favorável, o que pode não acontecer. A conclusão do procedimento de 

inspecção tributária sem ser conhecida em definitivo a decisão do recurso 

judicial materializa uma ilegalidade por violação da norma do n.º 6 do artigo 

63.º-B da LGT. A AT não precisa de concluir o procedimento de inspecção 

tributária em temos precipitados e em violação da lei, porquanto, nos 

termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 46.º da LGT, o prazo para exercício 

do direito á liquidação dos tributos se encontra suspenso, visto que aquela 

norma dispõe que o prazo de caducidade se suspende, em caso de litígio 

judicial de cuja resolução dependa a liquidação do tributo, desde o seu 

início até ao trânsito em julgado da decisão. Ora, o recurso judicial 

interposto pelo sujeito passivo alvo de um procedimento de inspecção 

tributária, em que foi determinada a derrogação do sigilo bancário, 

configura, inquestionavelmente, um litígio judicial de cuja decisão depende 

o direito à liquidação dos tributos, portanto, perfeita e absolutamente 

enquadrável naquele normativo da LGT. 

A derrogação do sigilo bancário por acto administrativo do Director-geral é 

um procedimento cada vez mais utilizado pela AT, pelo que, atento o 

impacto que tal decisão pode ter na acção de inspecção e nos interesses 

legalmente protegidos do contribuinte, vamos enunciar a estrutura 

procedimental subsequente à decisão de derrogação do sigilo bancário nos 

termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 63.º-B da LGT. 

Derrogação de sigilo bancário do sujeito passivo da relação jurídica 
tributária: 
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Derrogação de sigilo bancário de familiar e de terceiro que se encontre em 
relação especial com o sujeito passivo da relação jurídica tributária: 
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15.	OS	MEIOS	DE	PROVA	E	O	ÓNUS	DE	FUNDAMENTAÇÃO	
 

O procedimento de inspecção tributária é uma forma de procedimento 

tributário regulado em lei especial, tal como decorre do n.º 6 do artigo 54.º 

da LGT que dispõe que “(…) o exercício do direito de inspecção tributária 

constará do diploma regulamentar próprio. Como forma de procedimento 

são lhe aplicáveis	todos os meios de prova legalmente previstos que sejam 

necessários ao correcto apuramento dos factos, podendo, designadamente, 

o inspector tributário juntar actas e documentos, tomar declarações de 

qualquer natureza do contribuinte ou outras pessoas e promover a 

realização de perícias ou inspecções oculares. Os documentos utilizados 

podem ser em suporte papel, sob a forma de fotocópia autenticada, ou em 

suporte digital ou informático. Todavia, de modo a que os dados 

informáticos do contribuinte tenham força probatória (n.º 6 do artigo 75.º da 

LGT), o inspector tributário pode solicitar o acesso à documentação 

referente à análise, programação e execução dos programas ou sistemas 

informáticos do contribuinte, de modo a que a AT os possa consultar, testar 

e confirmar, isto mesmo resulta do normativo da alínea c) do n.º 1 do artigo 

75.º da LGT). O inspector tributário pode ainda examinar e visar os livros e 

registos da contabilidade ou escrituração, bem como todos os elementos 

susceptíveis de esclarecer a situação tributária do contribuinte. Em suma, o 

inspector tributário deve procurar ter acesso a todos documentos e 

elementos, incluindo a tomada de declarações do próprio sujeito passivo ou 

de terceiros, no sentido de poder formar a sua convicção e retirar 

conclusões, em face da verdade dos factos22 com vista à formulação ou não 
de propostas de alteração ou fixação da matéria tributável.  

																																																													
22	Cfr.	Acórdão	do	TACS,	 tirado	no	processo	n.º	07207/13,	datado	de	10.11.2016,	que	no	seu	sumário	
estabelece	jurisprudência	a	exaltar	que	“(i)	No	âmbito	da	actividade	de	inspecção	tributária,	o	princípio	
do	 inquisitório	encontra-se	especialmente	previsto	no	artigo	58°,	n.º1	da	LGT,	quando	estabelece	que	
«os	 órgãos	 competentes	 podem,	 nos	 termos	 da	 lei,	 desenvolver	 todas	 as	 diligências	 necessárias	 ao	
apuramento	 da	 verdade»,	 assim	 como	 no	 artigo	 6º	 do	 RCPIT,	 no	 qual,	 sob	 a	 epígrafe	 «Princípio	 da	
verdade	 material»,	 se	 determina	 que	 «O	 procedimento	 de	 inspecção	 visa	 a	 descoberta	 da	 verdade	
material,	 devendo	 a	 administração	 tributária	 adoptar	 oficiosamente	 as	 iniciativas	 adequadas	 a	 esse	
objectivo.»	(ii)	O	princípio	do	inquisitório	fundamenta-se	na	obrigação	de	a	administração	prosseguir	o	
interesse	 público	 (cfr.	 artigo	 266.º	 n.º	 2	 da	 CRP	 e	 artigo	 55.º	 da	 LGT),	 assim	 como	 no	 dever	 de	
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Com efeito, importa considerar que o ónus da prova recai sobre quem 

invocar os factos (artigo 74.º da LGT e artigo 342.º do Código Civil). Nesta 

medida, no âmbito do procedimento de inspecção tributária, a AT tem de se 

munir de todos os elementos probatórios de modo a fundamentar de forma 

adequada e suficiente as conclusões do procedimento de inspecção 

tributária, bem como os actos tributários subsequentes. Quando estiverem 

fundamentadas, nos termos da lei	e se basearem em critérios objectivos, as 

informações prestadas pela inspecção tributária fazem fé, isto é, são 

idóneas para provar os factos constitutivos dos direitos da Administração 

Tributária. Para o efeito precisam de se fundamentar nos normativos legais 

aplicáveis e em prova material, podendo esta consistir em cópias obtidas a 

partir dos dados registados informaticamente ou de outros suportes 

arquivísticos ou de registos contabilísticos, as quais, desde que 

devidamente autenticadas, têm a força probatória do original (artigo 76.º da 

LGT). Como elemento de prova podem ainda ser utilizadas informações 

prestadas pelas administrações tributárias estrangeiras ao abrigo de 

convenções internacionais de assistência mútua a que o Estado Português 

estiver vinculado, sem prejuízo da prova em contrário do sujeito passivo ou 

obrigado tributário ou, ainda, elementos fornecidos por terceiros ao abrigo 
dos deveres de colaboração imposto por lei. 

A AT pode obter elementos probatórios a partir de qualquer uma destas 
fontes: 

																																																																																																																																																																																			
imparcialidade	da	actuação	administrativa	(cfr.	artigo	266.º,	n.º	2	da	CRP	e	artigo	55.º	da	LGT).	(iii)	É	por	
essa	razão	que	o	artigo	50.°	do	CPPT	obriga	o	órgão	competente	para	o	procedimento	a	utilizar	«todos	
os	meios	de	prova	legalmente	previstos	que	sejam	necessários	ao	correto	apuramento	dos	factos»;	não	
se	podendo	limitar	aos	elementos	constantes	do	processo	administrativo”.	
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As regras sobre ónus da prova constam do artigo 74.º da LGT, e como já se 

referiu, o ónus da prova sobre os factos constitutivos dos direitos cabe a 

quem os invocar. Se a AT, em conclusão de um procedimento de inspecção 

tributária, alegar que tem direito a fazer correcções à matéria tributável 

(lucro tributável) tem de invocar o direito e provar os factos que lhe 

permitem tomar essa decisão. De igual modo, se o sujeito passivo 

considerar que a AT não tem razão para proceder como pretende, então, o 

contribuinte tem de invocar o direito e os factos, provando materialmente 

estes últimos, de modo a convencer a AT de que está errada em relação ao 

enquadramento dos factos ou à interpretação da lei. Se as vontades ou 

intenções não se conciliarem resultará do procedimento de inspecção 

tributária um conflito entre a AT e o contribuinte sobre a sua situação 
tributária. 

Importa sublinhar que em caso de avaliação indirecta a AT só tem o ónus 

da prova quanto aos pressupostos (circunstâncias legais que lhe permitem 

aplicar métodos indirectos), o ónus da prova quanto ao excesso da 
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quantificação pertence ao contribuinte, sem prejuízo da AT ter de fazer a 

prova dos critérios objectivos utilizados na quantificação da matéria 

tributável. Na decisão de tributação por métodos indirectos, o dever de 

fundamentação é significativamente mais exigente, com um conteúdo mais 

denso e rigoroso (n.º 4 do artigo 77.º da LGT). Com efeito, se estas 

especiais exigências de fundamentação da avaliação por métodos 

indirectos, que abrangem a especificação dos “motivos da impossibilidade 

da comprovação e quantificação directas e exacta da matéria tributável”, 

não constarem do relatório do procedimento de inspecção, existirão motivos 

para conduzirem à anulabilidade da decisão de fixação da matéria 

tributável, com fundamento na omissão do dever de prova. 

Pode afirmar-se que fazer o ónus da prova é fazer a fundamentação dos 

actos tributários ou decisões em matéria tributável. Genericamente, as 

regras sobre fundamentação constam dos n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 77.º da 

LGT, das quais decorre que a decisão do procedimento é sempre 

fundamentada por meio de sucinta exposição das razões de facto e de 

direito que a motivam, podendo a fundamentação consistir em mera 

declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, 

informações ou propostas, incluindo os que integrem o relatório da 

fiscalização tributária, devendo este integrar as disposições legais 

aplicáveis, a qualificação e quantificação dos factos tributários e as 

operações de apuramento da matéria tributável. Sem prejuízo desta 

fundamentação sucinta há que sublinhar que no procedimento de inspecção 

tributária cada correcção à matéria tributável carece ou necessita de ser 

fundamentada de forma isolada e autónoma, com as razões de direito e os 

factos que a justificam. A exigência da densificação do discurso 

fundamentador do acto tributário varia em função do tipo do acto, da 

colaboração e participação ou não do contribuinte no procedimento e na 

razão da divergência existente entre a posição do contribuinte e a da AT. 

Por exemplo, não está devidamente fundamentado o acto que introduz 

alterações à matéria colectável do contribuinte, ao abrigo do artigo 63.º do 

CIRC se, desde logo, não descreve as relações especiais que justificam 

essas alterações (n.º 3 do artigo 77.º da LGT). Significa isto que a 
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fundamentação, ainda que feita por remissão ou de forma muito sintética, 

não pode deixar de ser clara, congruente e encerrar os aspectos, de facto e 

de direito, que permitam ao seu destinatário conhecer o itinerário 

cognoscitivo e valorativo prosseguido pela Administração e que a 

determinaram a praticar aqueles actos ou decisões. A fundamentação 

formal do acto existe quando o autor do mesmo dá a conhecer as razões de 

facto e de direito que estão na base da decisão de modo tal que as mesmas 
se revelam apreensíveis para o seu destinatário. 

Em termos gerais, a fundamentação das correcções ou outras decisões 

com impacto na matéria tributável do sujeito passivo têm de constar no 
relatório do procedimento de inspecção tributária, devendo ser: 

• Expressa, no sentido de que encerra uma manifestação de vontade 

da Administração Tributária que consiste em fazer correcções à 

matéria tributável, pelo que têm de ser entendidas as razões, de 

facto e de direito, que a fundamentam; 

• Clara, de modo a que as razões de facto e de direito, embora 

enunciadas de forma sucinta, não podem ser confusas, dubitativas, 

ambíguas ou obscuras, sob pena de não se dar a entender ou a 

conhecer o que determinou o inspector tributário ou órgão da 

Administração Tributária competente a praticar o acto ou a decisão; 

• Congruente, no sentido de que é essencial assegurar que a 

fundamentação inserida no relatório do procedimento, quer em 

relação aos factos que suportam as correcções, quer no capítulo 

das conclusões, tem uma relação lógica e consistente com os 

fundamentos de facto e de direito invocados; 

• Suficiente, no sentido de permitir a um cidadão médio compreender 

a motivação do sentido dos actos ou decisão, embora possa 

discordar das razões invocadas. Este é um conceito qualitativo e 

não quantitativo, pois, não está em causa o carácter pormenorizado 

dos fundamentos, sendo sim, indispensável, tornar claro quais os 
pressupostos tidos em conta pelo autor dos actos ou decisões. 
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Com efeito, a decisão estará suficientemente fundamentada quando o 

contribuinte colocado na posição de um destinatário normal – o bonus pater 

familiae de que fala o artigo 487.º, n.º 2, do Código Civil – possa ficar a 

conhecer as razões factuais e jurídicas que estão na sua génese, de modo 

a permitir-lhe optar entre se conformar com a decisão ou accionar os meios 
impugnatórios para sindicar a sua legalidade. 

Em jeito de conclusão sobre as exigências e requisitos da fundamentação 

dos actos e decisões da AT, deixa-se o acórdão do Tribunal Central 

Administrativo do Sul, proferido no processo n.º 07442/14, datado de 

05.02.2015, em que se descreve que “(i) A elevação à categoria de garantia 

do contribuinte do dever de fundamentação facilmente se percebe quando 

atentamos nos objectivos deste instituto, quer se trate do propósito de 

pacificação das relações entre a Administração e o administrado, quer na 

perspectiva da defesa do contribuinte, quer, ainda, tendo em vista o próprio 

autocontrole da Administração. (ii) - A fundamentação do acto tributário, 

como de qualquer acto administrativo, deve ser clara (as razões de facto e 

de direito não podem ser confusas ou ambíguas, sob pena de não se dar a 

conhecer o que determinou o agente a praticar o acto ou a escolher o seu 

conteúdo), congruente (o conteúdo do acto tem de ter uma relação lógica 

com os fundamentos invocados) suficiente (por forma a tornar claros os 

pressupostos tidos em conta pelo autor do acto) e tem que ser expressa. 

(iii) A AT não cumpre o seu ónus de fundamentar se, lido o relatório 

inspectivo, não se alcança a referência feita, concomitantemente, a 

suprimentos - “suprimentos veículos (12 meses)” e a “suprimentos (14 

meses)” – e a rendimentos do trabalho dependente, nem tão pouco o que 

possam ser “suprimentos veículos” ou, também, a menção simultânea a 

compensações por quilómetros de utilização de viaturas próprias e a ajudas 

de custo e, por outro lado, a rendimentos do trabalho dependente. (iv) Não 

é de aceitar a posição da Administração que pretende retirar efeitos, em 

relação à fundamentação das correcções, da circunstância de o sujeito 

passivo não ter exercido o direito de audição, por aí ver “a oportunidade de 

aquele vir a ser detalhadamente elucidado quanto à eventual falta de 

fundamentos da decisão em apreço”. (v) É que não é o sujeito passivo, pela 
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via do exercício do direito de audição, que tem o dever de contribuir para a 

correcta fundamentação do acto. É a Administração que, 

independentemente do exercício do direito de audição, tem o dever de 

fundamentar os seus actos, dever esse que se assume como um direito dos 
administrados”. 

 

16.	SUSPENSÃO	E	PRORROGAÇÃO	DO	PROCEDIMENTO	DE	INSPECÇÃO	

TRIBUTÁRIA	
 

De acordo com o n.º 2 do artigo 36.º do RCPITA, o procedimento de 

inspecção é contínuo e deve ser concluído no prazo máximo de seis meses 

a contar da notificação da ordem de serviço ou do despacho que o tiver 

determinado. Este prazo aplica-se ao procedimento de inspecção externo e 

ao procedimento de inspecção interno. Porém, o decurso deste prazo 

apenas tem relevância no âmbito da acção de inspecção externa, dado que 

apenas por efeito desta é que o prazo de caducidade se suspende 

conforme previsto no n.º 1 do artigo 46.º da LGT23. A acção de inspecção 

interna não tem qualquer efeito sobre o prazo de caducidade, não só por 

força dos seus fins, cujas diferenças cada vez mais se esbatem em relação 

aos fins do procedimento de inspecção externa, mas, designadamente, 

porque o sujeito passivo ou obrigado tributário alvo da acção de inspecção 

interna não tem qualquer controlo sobre o momento do seu início. Por outro 

lado, o prazo para conclusão do procedimento de inspecção tributária só é 

relevante em relação ao procedimento de inspecção tributária, cujos fins 

sejam a comprovação e verificação do cumprimento das obrigações dos 

sujeitos passivos e demais obrigados tributários, visto que as conclusões 
																																																													
23	Cfr.	Acórdão	do	STA,	proferido	no	processo	n.º	0684/15,	datado	de	20.04.2016,	em	que	se	refere	que	
“(i)	Decorre	do	art.º	46	da	 Lei	Geral	Tributária	que	o	procedimento	de	 inspecção	externa	 suspende	o	
prazo	de	caducidade	a	menos	que	a	 inspecção	se	prolongue	por	mais	de	seis	meses.	 (ii)	Não	estando	
ultrapassado	 esse	 prazo	 de	 seis	 meses,	 o	 prazo	 de	 caducidade	 suspende-se	 com	 a	 notificação	 ao	
contribuinte,	 nos	 termos	 legais,	 da	 ordem	 de	 serviço	 ou	 despacho	 no	 início	 da	 acção	 de	 inspecção	
externa,	 cessando	 com	 o	 termo	 do	 procedimento	 de	 inspecção	 que	 observará	 as	 fases	 referidas	 nos	
artigos	60.º	a	62.º	do	Regime	Complementar	do	Procedimento	de	Inspecção	Tributária,	aprovado	pelo	
DL	n.º	413/98,	de	31	de	Dezembro	que	ocorrem	após	a	conclusão	da	prática	dos	actos	de	inspecção”.	
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deste é que podem motivar a prática de actos de liquidação e, 

consequentemente, existe, nestas situações, uma conexão directa com o 

prazo para o exercício do direito à liquidação dos tributos. 

O princípio da segurança jurídica impõe que as situações jurídicas de 

natureza restritiva ou impositiva - como claramente é o caso de um 

procedimento de inspecção tributária - não durem indefinidamente. Assim 

sendo, o n.º 2 do artigo.36.º do RCPITA, impõe que o procedimento de 

inspecção seja contínuo e deva ser concluído no prazo máximo de seis 

meses a contar da notificação do seu início. Além das apontadas razões de 

segurança jurídica, também os princípios da celeridade e da economia 

procedimental militam no sentido do estabelecimento de uma solução desta 

natureza. Contudo, aquele prazo pode ser prorrogado por mais dois 

períodos de três meses, mediante decisão fundamentada do órgão da 

Administração Tributária que tiver autorizado a realização do procedimento 

de inspecção tributária, quando se verificar alguma das circunstâncias 

seguintes: 

• Situações tributárias de especial complexidade resultante, 

nomeadamente, do volume de operações, da dispersão geográfica 

ou da integração em grupos económicos nacionais ou internacionais 

das entidades inspeccionadas;  

• Quando, na acção de inspecção, for apurada ocultação dolosa de 

factos ou rendimentos;  

• Outros motivos de natureza excepcional, mediante autorização 

fundamentada do Director-geral da Autoridade Tributária e 
Aduaneira. 

De acordo com a redacção introduzida no n.º 4 do artigo 36.º do RCPITA, 

pela Lei n.º 75-A/2014, de 30 de Setembro, a prorrogação do procedimento 

de inspecção tributária tem de ocorrer antes da emissão da nota de 

diligência (documento que determina o fim dos actos de inspecção). Temos 

alguma dificuldade em compreender esta opção do legislador, porquanto, 

nos casos em que se verificar falta de cooperação da entidade 

inspeccionada, após o exercício do direito de audição, quando o 
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contribuinte levantar diversas questões, quer jurídicas, quer materiais, às 

correcções técnicas à matéria tributável propostas no projecto de relatório 

e, eventualmente, juntar para fundamentar as suas objecções um acervo de 

documentos, o inspector tributário pode ter sérias dificuldades em concluir o 

procedimento no prazo legal. Esta alteração não representa qualquer 

benefício para os sujeitos passivos cumpridores e que colaboram e 

cooperam com a Administração Tributária no apuramento da sua situação 

tributária. Parece-nos, sim, premiar o incumprimento e o desinteresse pela 

regularidade do cumprimento das obrigações tributárias. É tanto mais 

assim, visto que, quando o projecto de relatório é notificado ao contribuinte, 

este já terá sido notificado da nota de diligência há pelo menos 10 dias (n.º 

1 do artigo 60.º, in fine, do RCPITA). Acresce que a Lei n.º 75-A/2014, de 

30 de Setembro, aditou um n.º 7 ao artigo 36.º do RCPITA, cuja ratio é de 

difícil percepção, pois, esta norma estabelece que “[o] decurso do prazo do 

procedimento de inspecção determina o fim dos actos externos de 

inspecção, não afectando, porém, o direito à liquidação dos tributos”. Então, 

mas o controlo do prazo do procedimento de inspecção não deve ser feito 

pelo inspector tributário. Ora, os actos de inspecção externos são 

praticados na fase dos actos inspectivos, e o procedimento de inspecção 

ainda tem muitas fases subsequentes. Como pode o inspector tributário não 

ter dado conta que os seis meses terminaram sem ter feito a respectiva 

prorrogação. E o que acontece se após o decurso do prazo do 

procedimento de inspecção tributária forem praticados actos de inspecção? 

Serão estes ilegais, mesmo que o contribuinte não se lhe tenha oposto? 

Pelo normativo apenas sabemos que tal circunstância não afecta o direito à 

liquidação, provavelmente, com a inclusão de factos decorrentes de actos 

inspectivos ilegais. Enfim, um normativo apenas adequado a gerar imensa 
confusão e perplexidade. 

Importa referir que sempre que exista ampliação (prorrogação) do 

procedimento de inspecção tributária (n.º 3 do artigo 36.º do RCPITA), a 

decisão que a tiver autorizado tem de ser notificada à entidade 

inspeccionada, bem como é de sublinhar que a prorrogação do 

procedimento de inspecção tributária elimina a suspensão prevista no n.º 1 
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do artigo 46.º da LGT. Quanto à fundamentação da decisão, há que referir 

que não basta que na prorrogação do procedimento inspectivo a 

Administração Tributária se limite a indicar a disposição legal na qual a 

mesma se baseia, uma vez que os motivos para prorrogação se encontram 

tipificados no n.º 3 do artigo 36.º do RCPITA. O dever de fundamentação 

impõe que, nestas situações, a Administração Tributária concretize quais os 

factos susceptíveis de se enquadrar na disposição legal em que se 

baseiam. Nesta fundamentação deve a Administração Tributária fazer 

constar, por exemplo, a indicação das diligências e actos já praticados, bem 

como os obstáculos e dificuldades na sua actuação, as diligências 

pendentes, a impossibilidade de completar a actuação inspectiva, bem 

como uma previsão (ainda que não vinculativa) do prazo que se afigura 

necessário para concluir a actividade inspectiva (n.º 4 do artigo 36.º do 
RCPITA). 

O procedimento de inspecção tributária é contínuo (n.º 2 do artigo 36.º do 

RCPITA), bem como a prática dos actos de inspecção (n.º 1 do artigo 53.º 

do RCPITA). O legislador distingue entre a suspensão dos actos de 

inspecção (por razões de prioridades excepcionais e inadiáveis da 

Administração Tributária) e a suspensão do procedimento de inspecção 

tributária, sendo que o prazo para conclusão da acção de inspecção pode 

ser suspenso quando ocorrer alguma das circunstâncias seguintes (n.º 5 do 
artigo 36.º do RCPITA): 

• Em processo especial de derrogação do segredo bancário, o 

familiar do contribuinte ou terceiro interponha recurso com efeito 

suspensivo da decisão da administração tributária que determinar o 

acesso à informação bancária, mantendo-se a suspensão até ao 

trânsito em julgado da decisão em tribunal;  

• Em caso de oposição às diligências de inspecção pelo sujeito 

passivo com fundamento em segredo profissional ou qualquer outro 

dever de sigilo legalmente regulado, seja solicitada autorização 

judicial ao tribunal da comarca competente, mantendo-se a 

suspensão até ao trânsito em julgado da decisão;  
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• Seja instaurado processo de inquérito criminal sem que seja feita a 

liquidação dos impostos em dívida, mantendo-se a suspensão até 
ao arquivamento ou trânsito em julgado da sentença. 

De acordo com o normativo do n.º 6 do artigo 36.º do RCPITA o início da 

suspensão tem de ser notificado à entidade inspeccionada. Esta notificação 

será fundamental para garantir a certeza e a segurança sobre o cômputo do 

prazo de seis para conclusão do procedimento de inspecção tributária, por 

causa do efeito que a acção de inspecção externa produz sobre o prazo de 

caducidade (n.º 1 do artigo 46.º da LGT). Todavia, esta notificação só 

reveste a natureza de formalidade essencial quando o motivo ou razão para 

a suspensão do prazo do procedimento de inspecção resultar de acto ou 

acção da iniciativa da Administração Tributária, situações que se verificam 

nos pontos dois e três das circunstâncias supra descritas, visto que se trata 

de acções judiciais cuja interposição ou instauração o contribuinte não 

controla o momento da respectiva ocorrência e é este facto é que determina 

o início da suspensão, a qual decorre até ao arquivamento ou trânsito em 

julgado, sendo este notificado, nos termos da lei, ao contribuinte. Deste 

modo, a entidade inspeccionada poderá controlar, com rigor absoluto, o 

segmento temporal da suspensão do prazo para a conclusão do 
procedimento de inspecção tributária. 

Consta que a Autoridade Tributária e Aduaneira decidiu atribuir efeito 

suspensivo ao prazo para o exercício do direito de audição no âmbito do 

procedimento de inspecção tributária, fundamentando tal decisão na 

aplicação subsidiária do n.º 3 do artigo 123.º do Código de Procedimento 

Administrativo (CPA). É verdade que, por força da norma da alínea e) do 

artigo 4.º do RCPITA, o CPA se aplica subsidiariamente ao procedimento 

de inspecção tributária, mas não nos parece que a conclusão da AT seja 

correcta e legítima, porquanto, não existe qualquer lacuna de 

regulamentação na matéria, visto que o legislador definiu e estabeleceu 

quais as situações que justificam a suspensão do procedimento de 

inspecção, se fosse de admitir outras o legislador tê-lo-ia dito na lei. Em 

nossa opinião, o prazo para o exercício do direito de audição não pode ter 

efeito suspensivo do prazo do procedimento de inspecção tributária, pois, o 
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direito de audição traduz a participação do contribuinte na formação das 

decisões que lhe dizem respeito (apuramento da sua situação tributária). O 

exercício do direito de audição mais não é que uma fase do procedimento 

de inspecção tributária, perfeitamente comtemplada pelo legislador na 

marcha do procedimento de inspecção, fase procedimental que faz jus ao 

princípio da participação previsto no artigo 60.º da LGT e artigo 60.º do 

RCPITA, normativos que apenas materializam um direito constitucional 

consagrado no n.º 5 do artigo 267.º da CRP. O contribuinte não pode ser 

prejudicado pelo facto de exercer um direito que, nos termos da 

constituição e da lei lhe assiste, em benefício da Administração Tributária 

que, pelo efeito da suspensão, obtém o alargamento material do prazo para 

o exercício do direito à liquidação. A opção da AT parece-nos violadora dos 

princípios da legalidade, da certeza e da protecção da confiança. Por outro 

lado, a ser verdade a opção da AT, não deixa de ser curioso que tal 

entendimento, que só pode ter a caracterização de orientação genérica, não 

tenha sido publicitado, conforme parece decorrer das normas do n.º 1 do 

artigo 68.º-A e alínea b) do n.º 3 do artigo 59.º da LGT e n.º 3 do artigo 55.º 
do CPPT. 

Embora não se trate de uma situação de suspensão do prazo do 

procedimento de inspecção tributária, mas que jurídica e materialmente tem 

o mesmo efeito, entendemos que a interposição de recurso judicial pelo 

sujeito passivo contra a decisão do Director-Geral que tiver autorizado a 

derrogação do sigilo bancário, por força da norma do n.º 6 do artigo 63.º-B 

da LGT, impossibilita objectivamente a conclusão do procedimento de 

inspecção tributária. Poder-se-á perguntar que efeito jurídico tem neste 

caso o facto de ter sido ultrapassado o prazo de seis para a conclusão do 

procedimento de inspecção tributária. A resposta é que nenhum, uma vez 

que, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 46.º a LGT, o prazo de 

caducidade está suspenso, tendo aqui plena aplicação a jurisprudência dos 

tribunais superiores, quando reafirmam a natureza ordenadora do prazo de 

seis meses (n.º 2 do artigo 36.º do RCPITA) para conclusão do 

procedimento de inspecção, não resultando da sua ultrapassagem qualquer 

efeito invalidante desde que os actos de liquidação subsequentes sejam 



139

Procedimentos de Atos Inspectivos (RCPITA) - Aplicação prática
ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS

	
	

validamente notificados ao contribuinte no prazo legal de caducidade 

(Acórdão do Tribunal Constitucional n.º	514/2008, proferido no processo n.º 

196/08, datado de 22.10.2008). 

A suspensão é por definição um instituto jurídico que, com base em factos 

ou actos identificados na lei, tem por efeito paralisar o decurso de um prazo 

ou a marcha de um procedimento ou processo, tendo, consequentemente, 

um termo inicial e um termo final, os quais, por razões de segurança e 

certezas jurídicas, têm de ser conhecidos directamente pelos interessados 

pela sua verificação, ou a estes notificados, de modo a que os mesmos 
possam exercer um direito ou controlar o seu exercício por outrem. 

Nesta conformidade, a nova redacção do n.º 1 do artigo 46.º da LGT, 

resultante da alteração introduzida pela Lei do Orçamento do Estado para 

2017 (Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro), tem de ser entendida numa 

perspectiva de clarificação e de interpretação do efeito da acção de 

inspecção externa na suspensão do prazo de caducidade do direito à 

liquidação dos tributos, porquanto, o segmento de norma que foi aditado 

tem um efeito jurídico que já estava inserto na letra e no espírito da norma 

nos exactos termos em que ela estava desenhada e plasmada na lei. Isto é, 

o prazo dos seis meses não se podia considerar concluído se por algum 

motivo legal tal prazo se encontrava suspenso. Portanto, há que sublinhar 

que o prazo de seis meses para a realização do procedimento de inspecção 

tributária externo é acrescido do segmento temporal que resultar da 

suspensão determinada por alguma das circunstâncias previstas no n.º 5 do 

artigo 36.º do RCPITA, não ficando, assim, prejudicada a suspensão do 
prazo de caducidade prevista no n.º 1 do artigo 46.º da LGT. 

 

17.	A	RELEVÂNCIA	DA	NOTA	DE	DILIGÊNCIA	
 

O artigo 61.º do RCPITA determina que os actos de inspecção se 

consideram concluídos na data de notificação da nota de diligência emitida 

pelo funcionário incumbido do procedimento de inspecção tributária. Trata-
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se da data em que o inspector tributário conclui os actos de inspecção, isto 

é, os actos materiais de análise e exame da documentação e de recolha de 

informação, em princípio, nas instalações do contribuinte onde, por regra, 

decorre o procedimento de inspecção externo e onde são praticados os 
actos de inspecção. 

A nota de diligência a entregar pelo funcionário da inspecção tributária no 

fim dos actos de inspecção não tem de conter a descrição das tarefas 

realizadas na acção de inspecção. A lei só impõe que da nota de diligência 

conste obrigatoriamente a indicação das tarefas realizadas na acção de 

inspecção nos casos previstos nas alíneas a) e c) do n.º 4 do artigo 46.º do 

RCPITA (o n.º 2 do artigo 61.º do RCPITA). Daí que, em casos que não 

esses, a omissão de tal indicação não consubstancia qualquer vício de 
forma. 

As situações previstas no n.º 4 do artigo 46.º do RCPITA são aquelas em 

que não é emitida ordem de serviço a determinar o âmbito e a extensão do 

procedimento inspectivo, este é realizado com base em despacho e a acção 
de inspecção terá por objectivo. 

• A consulta, recolha e cruzamento de elementos;  

• O controlo de bens em circulação;  

• O controlo dos sujeitos passivos não registados.  

Contudo, as acções de inspecção que visem a mera consulta, recolha e 

cruzamento de elementos junto de sujeito passivo, de qualquer área 

territorial, com quem o sujeito passivo inspeccionado mantenha relações 

económicas são efectuadas mediante entrega, por parte do funcionário, da 

nota de diligência que indica a tarefa executada. A descrição que é exigida, 

quer na alínea a), quer na alínea c) do n.º 4 do artigo 46.º do RCPITA, visa 

permitir ao contribuinte controlar quais as tarefas inspectivas já realizadas e 

respectiva conexão com os elementos recolhidos, na medida em que estas 

diligências inspectivas podem vir a influenciar um futuro procedimento 

inspectivo de natureza externa, que tenha por fim o apuramento da situação 

tributária do contribuinte, que incida sobre os factos abrangidos pelas 

tarefas realizadas e descritas na nota de diligência. Este controlo é 
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relevante para a entidade inspeccionada, visto que lhe permite aferir da 

observância ou não do princípio da irrepetibilidade da acção de inspecção 

externa plasmado no n.º 4 do artigo 63.º da LGT. Na situação da alínea b) 

do n.º 4 do artigo 46.º do RCPITA não se impõe aquela descrição, dado que 

as diligências inspectivas não têm por fim realizar quaisquer tarefas que 

possam influir no apuramento da situação tributária do sujeito passivo ou 

obrigado tributário, apenas visam observar do cumprimento de obrigações 

tributárias impostas por lei em domínios exógenos à determinação da 
capacidade contributiva do contribuinte. 

Há que concluir que no âmbito de um procedimento de inspecção externo, 

realizado com base em ordem de serviço, as tarefas realizadas, de certa 

forma, estão balizadas pelo âmbito e extensão estabelecido para o 

procedimento. Por outro lado, o contribuinte tem o dever de colaboração e 

cooperação para com a Administração Tributária, que pode ser 

desenvolvido directamente por ele ou, então, pela pessoa designada pelo 

contribuinte nos termos do artigo 52.º do RCPITA. Nesta medida, se o dever 

de cooperação funcionar, o qual é recíproco, entre o inspector tributário e o 

contribuinte, quando terminarem os actos de inspecção a entidade 

inspeccionada tem uma ideia real das tarefas realizadas e muito próxima 

das propostas que o inspector tributário poderá fazer em termos de 

correcções à matéria tributável, daí que se torna desnecessário e inútil 
descrever as tarefas realizadas na nota de diligência. 

A notificação da nota de diligência é relevante porque determina o início do 

prazo para a elaboração do projecto de relatório (n.º 1 do artigo 60.º do 

RCPITA). Todavia, este prazo tem natureza meramente ordenadora, pelo 

que a sua não observação não ter qualquer efeito invalidante de actos ou 
decisões conexas com o procedimento de inspecção tributária. 

Após as alterações introduzidas no RCPITA pela Lei n.º 75-A/2014, de 30 

de Setembro, a nota de diligência passou a ter uma relevância que não 

tinha até então, visto que deixou de poder ser feita a prorrogação do 

procedimento de inspecção tributária após a sua emissão (n.º 4 do artigo 

36.º do RCPITA). 
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Em termos de conclusão, podemos dizer que a nota de diligência no âmbito 

da marcha do procedimento de inspecção tem por fim fixar no tempo o 

termo da prática dos actos de inspecção. 

 

18.	O	PROJECTO	DE	RELATÓRIO	DO	PROCEDIMENTO	DE	INSPECÇÃO	

TRIBUTÁRIA	
 

Desenvolvidas as diligências que permitiram realizar os actos de inspecção, 

quer estes tenham ocorrido nos serviços da AT ou nas instalações e/ou 

estabelecimento do sujeito passivo ou do obrigado tributário, o inspector 

tributário deve reflectir e ponderar sobre os factos e realidades tributárias 

observadas e, em função da complexidade da situação, deve socorrer-se da 

experiência e apoio técnico dos superiores hierárquicos (Chefe de equipa, 

coordenador, etc.) no sentido de consolidar as decisões sobre o 

enquadramento legal dos factos e definição das melhores soluções 

técnicas. É evidente que durante os actos de inspecção tributária, o 

inspector tributário, não só terá envidados esforços no sentido de obter uma 

adequada e profícua cooperação do sujeito passivo, bem como de 

entidades públicas e terceiros, e, outrossim, terá procurado obter todos os 

esclarecimentos e a disponibilização dos elementos probatórios, por forma 

a não ser induzido a retirar precipitadas conclusões, as quais 

posteriormente se possam revelar desadequadas e inúteis. O trabalho do 

inspector tributário dever-se-á traduzir em resultados materiais, com 

aderência à realidade, efectivos e positivos no sentido que devem 

consubstanciar uma adesão consistente à real situação tributária da 

entidade inspeccionada. Este efeito não depende só do desempenho do 

inspector tributário e do coordenador da equipa ou dos demais superiores 

hierárquicos, com quem tenha partilhado as dúvidas, as indecisões ou a 

complexidade das operações, dos actos ou negócios jurídicos, depende 

também, e muito, da cooperação do contribuinte e dos demais obrigados 

tributários. É preciso ter a percepção de que, em caso de dúvida, o 

inspector tributário não vai deixar de decidir em função do interesse público 
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que a AT prossegue, sem, no entanto, se afastar da observância dos 

princípios da proporcionalidade, da legalidade e da imparcialidade. Para 

que efectivamente exista um equilíbrio entre os interesses em presença e 

seja possível apurar a verdade sobre a situação tributária do contribuinte é 

essencial que durante os actos de inspecção o contribuinte, ou o seu 

representante, tenha uma participação activa, disponível e interessada e 

proporcione um adequado e profícuo esclarecimento das situações sob 

exame. Só assim será possível evitar situações desconfortantes e 
geradoras de conflitualidade. 

Isto não significa que o sujeito passivo ou obrigado tributário não afirme ou 

reafirme a sua concepção sobre as operações ou negócios jurídicos, a sua 

leitura ou interpretação da lei e aquilo que, segundo o seu entendimento, se 

lhe afigura ser o melhor enquadramento dos factos. Pode e deve fazê-lo, o 

que importa é que revele uma atitude de cooperação para com a 

Administração Tributária e se a aproximação de posições e de perspectivas 

sobre as realidades tributárias inspeccionadas não forem coincidentes, 

então, que cada parte exerça os seus direitos e os faça vingar no quadro da 
lei.  

Nesta medida, se o inspector tributário em resultado dos actos de 

inspecção identificar factos que possam originar actos tributários ou em 

matéria tributária desfavoráveis à entidade inspeccionada, procede à 

elaboração do projecto de conclusões do relatório, com a identificação 
desses actos e a sua fundamentação. 

Sem prejuízo de requisitos e elementos complementares que os órgãos da 

Administração Tributária entendam por bem fazer constar do relatório do 

procedimento de inspecção tributária, o legislador fixou na lei (n.º 3 do 

artigo 62.º do RCPITA) uma enunciação bastante desenvolvida dos 

elementos que o relatório deve conter. A estrutura do projecto de relatório é 

similar ou igual à do relatório final do procedimento de inspecção tributária, 

sendo a sua densidade e desenvolvimento mais ou menos extenso em 
função da complexidade de cada situação. 
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Vejamos que elementos devem constar do relatório do procedimento de 
inspecção tributária: 

• Identificação da entidade inspeccionada, designadamente 

denominação social, número de identificação fiscal, local da sede e 

serviço local a que pertence;  

• Menção das alterações a efectuar aos dados constantes dos 

ficheiros da administração tributária;  

• Data do início e do fim dos actos de inspecção e das interrupções 

ou suspensões verificadas (a lei só prevê situações de suspensão 

dos actos de inspecção – art.º 53.º do RCPITA);  

• Âmbito e extensão do procedimento;  

• Descrição dos motivos que deram origem ao procedimento, com a 

indicação do número da ordem de serviço ou do despacho que o 

motivou;  

• Informações complementares, incluindo os principais devedores dos 

sujeitos passivos e dos responsáveis solidários ou subsidiários 

pelos tributos em falta; 

• Descrição dos factos susceptíveis de fundamentar qualquer tipo de 

responsabilidade solidária ou subsidiária;  

• Acréscimos patrimoniais injustificados ou despesas 

desproporcionadas efectuadas pelo sujeito passivo ou obrigado 

tributário no período a que se reporta a inspecção;  

• Descrição dos factos fiscalmente relevantes que alterem os valores 

declarados ou a declarar sujeitos a tributação, com menção e 

junção dos meios de prova e fundamentação legal de suporte das 

correcções efectuadas;  

• Indicação das infracções verificadas, dos autos de notícia 

levantados e dos documentos de correcção emitidos;  

• Descrição sucinta dos resultados dos actos de inspecção e 

propostas formuladas;  

• Identificação dos funcionários que o subscreveram, com menção do 

nome, categoria e número profissional; 

• Outros elementos relevantes. 
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Podemos dizer que o relatório da acção de inspecção integra quatro grupos 

de elementos, um deles visa informar o contribuinte sobre quais foram as 

razões que determinaram a realização do procedimento de inspecção, bem 
como dos seus fins, objectivos e caracterização do procedimento. 

Outro grupo é referente a elementos relativos ao contribuinte, bem como 

aos responsáveis solidários e subsidiários, a devedores e outros aspectos 
relevantes para a caracterização do sujeito passivo. 

Um outro grupo referente aos factos identificados e que são susceptíveis de 

influenciar a situação tributária do contribuinte, quer no domínio da 

tributação, quer em termos sancionatórios, bem como integra as propostas 
formuladas pelo inspector tributário. 

Por fim, o grupo referente à identificação do inspector tributário e ao 
sancionamento das conclusões da acção de inspecção. 

De entre os elementos constantes do relatório, uns têm uma função 

meramente informativa, quer para o contribuinte, quer para a Administração 

Tributária, no entanto, outros têm uma função material ou substantiva, na 

medida em que é através deles que o contribuinte fica a conhecer os efeitos 

da acção de inspecção sobre a sua situação tributária, que factos é que 

provocam as alterações e as razões de direito e de facto que as 
determinam.  

Este último grupo de elementos é fundamental, quer para a Administração 

Tributária (resultados e utilidade do procedimento), quer para o sujeito 

passivo (integração e consolidação dos efeitos da acção de inspecção na 

sua esfera jurídica), efeitos que dependem da consistência, materialidade e 

veracidade destes elementos, aspectos que têm de emergir da descrição 

dos factos e das provas recolhidas e que têm de ser juntas ao relatório, 
porque dele fazem parte integrante. 

O projecto de relatório pode ser notificado24 ao sujeito passivo através de 

notificação pessoal, realizada pelo próprio inspector tributário ou por outro 
																																																													
24	 Cfr.	 Acórdão	 do	 STA,	 tirado	 no	 processo	 n.º	 01863/13,	 datado	 de	 15.06.2016,	 que	 no	 ponto	 I	 do	
sumário	 refere	que	“Notificando-se	o	contribuinte	quer	do	 teor	do	projecto	de	 relatório	da	 inspecção	
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trabalhador da AT, sendo, todavia, em regra, notificado por via postal, 
através de carta registada enviada para o domicílio fiscal do contribuinte. 

 

19.	O	EXERCÍCIO	DO	DIREITO	DE	AUDIÇÃO	
 

O direito de audição previsto no artigo 60.º da LGT e no artigo 60.º do 

RCPITA visa materializar no âmbito do procedimento de inspecção 

tributária o direito que, nos termos do n.º 5 do artigo 267.º da CRP, o 

cidadão e as demais pessoas jurídicas têm de participarem na formação 

das decisões da Administração que lhes disserem respeito. O direito de 

audição incide sobre o objecto do procedimento, tal como ele surge após a 

execução dos actos de inspecção, a elaboração do projecto de relatório, e 

antes da decisão. Estando em preparação uma decisão – o sancionamento 

das conclusões do procedimento de inspecção – a notificação feita ao 

contribuinte para o exercício do direito de audiência tem de lhe dar 

conhecimento do projecto da mesma decisão, a sua fundamentação, o 

prazo do exercício do direito de audição e a informação relativa à forma 

como esse direito deve ser exercido (forma oral ou escrita).  

O direito de audição, é um direito pessoal, que se destina a assegurar o 

princípio da participação, que pode ser exercido não só sobre a 

quantificação da matéria tributável, mas também sobre todas as outras 

questões de facto e de direito susceptíveis de influir na decisão do 

procedimento de inspecção tributária, e que está assegurado pelos 

normativos da alínea e) do n.º 1 do artigo 60.º da LGT e n.º 2 do artigo 60.º 
do RCPITA. 

Embora o procedimento tributário siga a forma escrita (n.º 3 do artigo 54.º 

da LGT), os normativos do n.º 5 do artigo 60.º da LGT, do n.º 3 do 60.º do 

RCPITA e n.º 2 do artigo 45.º do CPPT prevêem que o direito de audiência 

																																																																																																																																																																																			
quer	 para	 exercer	 o	 consequente	 direito	 de	 audição	 prévia,	 presume-se	 a	 notificação,	 nos	 termos	
previstos	no	n.º	1	do	art.º	43.º	do	RCPIT,	se	verificados	os	demais	requisitos	ali	enunciados”.	



147

Procedimentos de Atos Inspectivos (RCPITA) - Aplicação prática
ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS

	
	

possa ser exercido oralmente25, ou seja, o titular do direito de audiência 

pode optar pela forma oral ou escrita, salvo se na notificação tiver sido 

fixado expressamente que o direito de audição é exercido sob a forma 
escrita (n.º 1 do artigo 122.º do CPA).  

Se o direito de audiência for oral, as declarações do contribuinte são 

reduzidos a termo escrito, assinado por este e pelo inspector tributário (n.º 

3 do artigo 60.º do RCPITA e n.º 3 do artigo 45.º do CPPT). Neste caso, o 

titular do direito de audição poderá escolher a ocasião para exercer tal 

direito, dentro do prazo fixado, sem prejuízo do contribuinte dever 

compatibilizar este exercício com a disponibilidade do inspector tributário, 

que, por sua vez, deverá procurar possibilitar esse exercício, tudo em 

sintonia com os deveres recíprocos de colaboração que a lei lhes impõe 
(artigo 59.º, n.º 1 da LGT). 

A notificação que é feita ao contribuinte tem de lhe fornecer todos os 

elementos necessários para o efeito, o que é concretizado, em termos 

substantivos, através do projecto de relatório e em termos formais através 

do texto da notificação (prazo, forma e demais informação). A notificação 

deve referir que, em caso de necessidade, o contribuinte pode consultar o 

procedimento, indicando as horas em que tal possa acontecer. Porém, se a 
																																																													
25	 Cfr.	 Acórdão	 do	 TCAN,	 extraído	 no	 processo	 n.º	 00071/07.9BEPNF,	 2.ª	 Secção	 -	 Contencioso	
Tributário,	 datado	 de14.04.2016,	 no	 qual	 se	 refere	 que	 “(i)	 Enquanto	 manifestação	 do	 direito	 de	
participação,	 constitucionalmente	 consagrado	 (cfr.	 artigo	 267.º,	 n.º	 5,	 da	 Constituição	 da	 República	
Portuguesa),	a	audiência	prévia	destina-se	a	assegurar	esse	direito,	que	deve	poder	exercer-se	não	só	
sobre	a	quantificação	da	matéria	tributável,	mas	também	sobre	todas	as	outras	questões	de	facto	e	de	
direito	susceptíveis	de	influir	na	decisão	do	procedimento.	(ii)	Embora	o	procedimento	tributário	siga	a	
forma	 escrita	 (artigo	 54.º,	 n.º	 3	 da	 LGT),	 prevê-se	 expressamente,	 no	 n.º	 5	 do	 artigo	 60.º	 da	 LGT	 (e	
também	no	artigo	60.º,	n.º	3	do	RCPIT	e	no	artigo	45.º,	n.º	2,	do	CPPT)	que	o	direito	de	audiência	pode	
ser	exercido	oralmente,	ou	seja,	o	titular	do	direito	de	audiência	pode	optar	pela	forma	oral	ou	escrita	
para	exercer	este	direito,	não	podendo	a	entidade	instrutora	impor-lhe	qualquer	das	formas	legalmente	
admissíveis	 para	 tal	 exercício.	 (iii)	 O	 titular	 do	 direito	 de	 audiência	 poderá	 escolher	 a	 ocasião	 para	
exercer	 tal	 direito,	 dentro	 do	 prazo	 fixado,	 sem	 prejuízo	 de	 o	 interessado	 dever	 compatibilizar	 este	
exercício	 com	a	 disponibilidade	 da	 entidade	 instrutora,	 que,	 por	 sua	 vez,	 deverá	 procurar	 possibilitar	
esse	exercício,	tudo	em	sintonia	com	os	deveres	recíprocos	de	colaboração	que	a	lei	lhes	impõe	(artigo	
59.º,	n.º	1	da	LGT).	(iv)	No	caso	de	opção	pela	forma	oral	de	exercício	do	direito	de	audição,	deverão	as	
declarações	do	contribuinte	ser	reduzidas	a	termo,	como	se	impõe	no	n.º	3	do	artigo	45.º	do	CPPT	e	já	
se	previa	nos	artigos	55.º,	alínea	b),	e	60.º,	n.º	3,	do	RCPIT.	(v)	Esta	necessidade	de	redução	a	termo	das	
declarações	 orais	 está	 em	 consonância	 com	 a	 imposição	 de	 que	 o	 procedimento	 tributário	 assuma	 a	
forma	escrita,	contida	no	n.º	3	do	artigo	54.º	da	LGT”.	
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notificação nada disser a este respeito o contribuinte pode sempre invocar 

este direito com fundamento na norma do n.º 2 do artigo 122.º do CPA. 

Todavia, se o projecto de relatório estiver bem elaborado, em termos de 

fundamentação, de facto e de direito, das correcções ou fixação da matéria 

tributável, e bem instruído (elementos probatórios) é natural que a 

necessidade de consultar o procedimento de inspecção não se coloque ao 

contribuinte. 

Por força da norma do n.º 4 do artigo 60.º da LGT, a notificação para o 

exercício do direito de audiência relativamente ao projecto de conclusões 

do relatório pode ser efectuada por carta registada, ainda que não se 

demonstre a impossibilidade da notificação por contacto pessoal. Pois, o n.º 

2 do artigo 38.º do RCPITA estabelece, não uma regra imperativa quanto à 

forma a que deve obedecer a notificação dos actos, mas uma mera regra 

ordenadora, destinada aos serviços da AT, sendo que a notificação pessoal 

é aí prevista por exclusivas razões de ordem prática (o inspector tributário 

encarregado da inspecção pode estar nas instalações do sujeito passivo, o 

que não acontece neste caso) e não em ordem a prosseguir uma forma 
mais solene de comunicação ou de notificação.  

Há que ter presente que, desde que a carta registada tenha sido enviada 

para o domicílio fiscal do contribuinte constante da cadastro da AT, em face 

do disposto no n.º 1 do artigo 43.º do RCPITA, em caso de devolução da 

carta, não há que convocar o disposto no n.º 5 do artigo 39.º do CPPT 

(envio de uma segunda carta), porquanto, a norma prevista naquele 

preceito encontra-se numa relação de especialidade relativamente à 

prevista neste último artigo, considerando-se o contribuinte validamente 

notificado, devendo, assim, exercer o direito de audição no prazo fixado, 

que pode ser entre 15 a 25 dias. Se for fixado um prazo inferior a 25 dias e, 

em função da complexidade da matéria, o contribuinte considerar que o 

prazo é insuficiente, nos termos do n.º 6 do artigo 60.º da LGT, mediante 

requerimento fundamentado, pode pedir o alargamento do prazo fixado até 

àquele limite. Todavia, o requerimento deve ser formulado imediatamente 

após a notificação, de modo a que a AT possa apreciar o pedido e notificar 

a decisão em tempo útil. Deve o requerente, porém, ter presente que o 
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pedido pode ser indeferido, pelo que, sob pena de não participar no 

procedimento, deve estar preparado para exercer o direito de audição no 

prazo fixado.  

Há que sublinhar que, caso o projecto de relatório do procedimento de 

inspecção tributária também integre a decisão de autorização de aplicação da 

cláusula geral antiabuso, para exercício do direito de audição não pode ser 
fixado um prazo inferior a 30 dias (n.º 2 do artigo 60.º do RCPITA). 

O direito de audição é um direito de exercício facultativo para os 

contribuintes, cujo não exercício não importa a perda de qualquer garantia 

ou direitos, nomeadamente, o direito de impugnar, graciosa ou 

contenciosamente, os actos tributários ou em matéria tributária que 
resultem das conclusões de procedimento de inspecção tributária. 

Contudo, há que sublinhar que o legislador consagrou este direito na lei 

com o propósito de aproximar a Administração dos contribuintes, 

legitimando a sua participação na actividade administrativa, no sentido de 

obter melhores decisões, porquanto, a realização do contraditório permitirá 

que na formação das decisões sejam integradas as razões e perspectivas 

de ambas as partes. O direito de audição não deve ser uma formalidade 

inconsequente, sob pena de serem sistematicamente frustrados os 

propósitos do legislador, sendo, assim, protelado para o futuro a resolução 
de um conflito que poderia ser evitado logo na sua origem. 

Através do projecto de relatório o contribuinte fica a conhecer as razões, de 

facto e de direito, que motivam a decisão de fixação ou as correcções à 

matéria tributável. No direito de audição o contribuinte tem a oportunidade 

de apresentar as razões porque discorda da decisão ou de alguma das 

correcções propostas, devendo enunciar, caso a caso, isto é, correcção a 

correcção, quais são as razões que o levam a considerar erradas e 

indevidas as correcções à matéria tributável que o inspector tributário, em 

função dos elementos examinados e provas recolhidas, decidiu propor no 

projecto de relatório. Os novos elementos, sejam de direito ou de facto, 

suscitados pelo contribuinte no direito de audição têm de ser 
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obrigatoriamente tidos em consideração na elaboração do relatório final do 
procedimento de inspecção tributária.  

Sem prejuízo do sujeito passivo ter o direito de estabelecer qual a 

estratégia de actuação que melhor interessa à defesa dos seus direitos e 

interesses, afigura-se-nos que o exercício do direito de audição ajuda a 

consolidar um estatuto de credibilidade no cumprimento das obrigações 

tributárias e reforça o ambiente de confiança entre o contribuinte e a 

Administração Tributária, salvo se a cooperação durante a execução dos 

actos de inspecção tiver sido tão ampla, forte e profícua que o contribuinte 

acolha na plenitude as propostas formuladas no projecto de relatório, 

reputando, consequentemente, o direito de audição como um acto inútil ou 

desnecessário. Se assim não for há que invocar perante a AT os 
respectivos direitos. 

Por fim, e embora tenhamos a percepção de que dificilmente tal situação 

ocorrerá, sublinha-se que a falta de notificação para o exercício do direito 

de audição do contribuinte, conforme decorre da alínea e) do n.º 1 do artigo 

60.º da LGT, constitui um vício de procedimento susceptível de conduzir à 

anulação da decisão que vier a ser tomada no procedimento de inspecção 
tributária e dos subsequentes actos tributários (artigo 163.º do CPA). 

 

20.	O	RELATÓRIO	FINAL	DO	PROCEDIMENTO	DE	INSPECÇÃO	TRIBUTÁRIA	
 

O relatório final do procedimento de inspecção tributária consubstancia um 

relato com a identificação e sistematização dos factos detectados na acção 

de inspecção, com a sua qualificação jurídico-tributária. A estrutura do 

relatório não diverge da do projecto de relatório, mas integra informação 

complementar dando expressão à evolução registada em resultado do 

exercício ou não do direito de audição por parte do sujeito passivo. Se o 

contribuinte não participar no procedimento, no relatório final, em ponto 

próprio, será feita a indicação da data da notificação do projecto de 

relatório, do prazo fixado para o exercício do direito de audição e que, em 
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face do decurso do prazo, sem que se tenha verificado qualquer 

manifestação de vontade por parte do contribuinte, as conclusões do 

projecto relatório são consideradas definitivas no relatório final. 

Se o contribuinte exercer o direito de audição, o relatório final tem de dar 

expressão à apreciação dos novos elementos (n.º 7 do artigo 60.º da LGT) 

apresentados, o que implica indicar, de forma isolada e autónoma, quais as 

situações em que os argumentos do contribuinte foram acolhidos e aquelas 

que as razões aduzidas foram rejeitadas, indicando os motivos da rejeição. 

A apreciação do direito de audição, desde que o contribuinte o tenha 

exercido de forma correcta e fundamentada, não pode limitar-se a uma 

afirmação genérica e abstracta materializada na afirmação de que no direito 

de audição o contribuinte “não trouxe ao procedimento quaisquer elementos 

novos com relevância para a decisão”. O não acolhimento das razões 

invocadas pelo sujeito passivo tem de ser fundamentado em contraditório 

directo, e correcção a correcção, com a fundamentação produzida pelo 

inspector tributário no projecto de relatório. O relatório final tem de ser 

instruído com toda a prova documental adequada a fundamentar as 
conclusões da Administração Tributária. 

Existem diversos caminhos para chegar ao mesmo resultado, o que importa 

é que, em termos materiais, o resultado seja consistente e o produto da 

aplicação da lei e dos princípios que norteiam o exercício da actividade 

inspectiva (legalidade, proporcionalidade, verdade material e 

imparcialidade), de modo a que o sujeito passivo percepcione e aceite que 

as conclusões do relatório da inspecção tributária, não obstante lhes serem 

desfavoráveis, traduzem a verdade sobre a sua situação tributária. Caso 

contrário, ele converter-se-á em fonte de conflitualidade com efeitos 
negativos para ambas as partes. 

O relatório final deve, ainda, fazer menção à elaboração dos autos de 

notícia levantados em função dos factos descritos e da sua qualificação 

jurídica penal, na medida em que os ilícitos detectados podem ser de 

natureza criminal ou apenas preencher algum tipo de natureza contra-

ordenacional. Se o contribuinte tiver optado por proceder à regularização 
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voluntária da situação tributária, acolhendo as faltas de cumprimento 

identificadas pelo inspector tributário, esta circunstância tem de ser 

mencionada no relatório final, razão pela qual o tempo adequado para o 

sujeito passivo aproveitar e exercer o direito previsto no artigo 58.º do 

RCPITA é até ao termo do prazo fixado para exercer o direito de audição. A 

regularização voluntária deve ser um acto voluntário, livre e consciente, de 

modo a evitar situações controversas e indesejáveis como as que 

decorreram, por exemplo, no processo a que se refere o acórdão do 

TCAS26, de cujo sumário se dá nota infra. O contribuinte que regularizar 

voluntariamente a situação tributária, outrossim, pode (deve) aproveitar do 

mecanismo de redução da coima, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 

29.º do RCPITA. O exercício deste direito conduz a que não haja lugar ao 

levantamento de auto de notícia para efeitos sancionatórios, salvo se as 

infracções não tiverem natureza não criminal ou se tiverem sido cometidas 

por acção dolosa. No relatório final tem de ser feita referência ao pedido de 

redução da coima apresentado pelo sujeito passivo ou ao levantamento de 
autos de notícia (artigo 58.º do RGIT). 

																																																													
26	Cfr.	Acórdão	do	TCAS,	tirado	no	processo	n.º	06808/13,	datado	de	27.10.2016,	em	que	se	refere	um	
comportamento	inconsistente	por	parte	do	contribuinte:	“(i)	Admitindo	que	o	decurso	do	procedimento	
de	inspecção,	a	possibilidade	de	serem	emitidas	liquidações	adicionais	ou	até	a	circunstância	de	se	ter	
equacionado	 o	 eventual	 recurso	 à	 avaliação	 indirecta	 podem	 ser	 factores	 que	 desencadeiam	 alguma	
pressão	e	constrangimento	nos	visados,	daí	não	resulta	um	quadro	de	coacção	moral	ou	ameaça	ilícita.	
(ii)	 Não	 faz	 o	menor	 sentido	 pretender	 que	 determinadas	 declarações	 foram	 apresentadas	 à	 AT	 sob	
coacção	quando,	no	momento	da	sua	assinatura	e	entrega,	os	representantes	da	Impugnante	estavam	
acompanhados	pelo	seu	Advogado	que,	 inclusivamente,	 sugeriu	a	 introdução	de	um	complemento	ao	
texto	 das	 declarações.	 (iii)	 Também	 não	 procede	 a	 alegação	 de	 coacção	 moral	 na	 entrega	 das	
declarações	 de	 substituição	 quando,	 como	 se	 evidencia,	 os	 serviços	 de	 contabilidade	 da	 impugnante	
trocaram	antecipadamente	correspondência	com	os	serviços	de	inspecção	por	forma	a	acertarem	o	teor	
definitivo	 das	 referidas	 declarações	 a	 submeter	 à	 Administração	 Fiscal.	 (iv)	 Se	 as	 liquidações	 de	 IRC	
impugnadas	 resultaram,	 não	 de	 correcções	 operadas	 em	 sede	 de	 fiscalização,	 mas	 de	 correcções	
efectuadas	pelo	próprio	sujeito	passivo	que,	no	termo	da	acção	de	inspecção,	corrigiu	voluntariamente	
o	inicialmente	declarado	e	apresentou	as	declarações	modelo	22	de	substituição,	não	se	impunha	que	
lhe	fosse	concedido	o	exercício	do	direito	de	audição	prévia	à	emissão	das	liquidações	-	artigo	60.º,	n.º2,	
alínea	a),	da	LGT.	(v)	Para	que	haja	litigância	de	má	fé	impõe-se	que	a	parte,	ao	deduzir	a	sua	pretensão	
ou	 oposição	 infundamentada	 ou	 ao	 afirmar	 factos	 não	 ocorridos,	 tenha	 actuado	 com	 dolo	 ou	 com	
negligência	 grave,	 ou	 seja,	 sabendo	 da	 falta	 de	 fundamento	 da	 sua	 pretensão	 ou	 oposição,	 ou	
encontrando-se	numa	situação	em	que	se	lhe	impunha	que	tivesse	esse	conhecimento”.	
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O relatório final deve ser elaborado, sancionado27 e notificado ao sujeito 

passivo no prazo de vinte dias (n.º 4 do artigo 60.º e n.º 2 do artigo 62.º do 

RCPITA) após terminar o prazo para o exercício do direito de audição. Este 

prazo é de natureza ordenadora, pelo que a sua não observância não tem 

qualquer efeito invalidante para os actos praticados. Todavia, pode interferir 

com o prazo para a prática dos actos tributários subsequentes, em 

resultado do impacto positivo ou negativo que possa produzir no prazo de 

caducidade aplicável à liquidação dos tributos. Só após a notificação do 

relatório final ao sujeito passivo é que se pode considerar terminado o 
procedimento de inspecção tributária (n.º 2 do artigo 62.º do RCPITA). 

Sempre que a acção de inspecção tributária tiver por fim o apuramento da 

situação tributária e desta resultarem actos tributários ou em matéria 

tributária desfavoráveis à entidade inspeccionada, é este o tipo de relatório 

que será elaborado pela Autoridade Tributária e Aduaneira. Se o 

procedimento de inspecção tributária visar, apenas, recolher elementos 

para efeitos informativos (alínea b) do artigo 12.º do RCPITA) ou tiver 

outros objectivos específicos, podem ser elaborados outros tipos de 

relatórios, os quais, no entanto, incluirão sempre a identidade das entidades 

inspeccionadas, os fins dos actos, as conclusões obtidas e a sua 

fundamentação. Estes relatórios terão de ser notificados ao sujeito passivo 

ou obrigado tributário se as suas conclusões provocarem actos tributários 

ou em matéria tributária susceptíveis de afectarem a situação tributária dos 

contribuintes, salvo se se destinarem a instruir ou a integrar outro 

procedimento ou processo tributário, cuja decisão, nos termos da lei, lhes 

tenha de ser notificada.  

 

20.1	O	SANCIONAMENTO	DAS	CONCLUSÕES	DO	PROCEDIMENTO	DE	INSPECÇÃO	
TRIBUTÁRIA	

 

O relatório de inspecção tributária será assinado pelo inspector ou 

inspectores tributários intervenientes no procedimento e conterá o parecer 
																																																													
27	Cfr.	Acórdão	do	TCAS,	proferido	no	processo	n.º	06580/13,	datado	de	30.04.2014	
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do chefe de equipa que intervier ou coordenar, bem como o sancionamento 

das suas conclusões pelo órgão competente da Administração Tributária 

(n.º 6 do artigo 62.º do RCPITA). 

Em função dos factos ou actos que integrarem as conclusões do relatório 

final do procedimento de inspecção tributária, dando origem a correcções à 

matéria tributável ou à prolação de decisão de fixação da matéria tributável, 

pode, eventualmente, verificar-se ou não alguma especificidade no 

sancionamento das conclusões da acção de inspecção. Em geral, estas 

serão sancionadas pelo Director de Finanças (n.º 5 do artigo 65.º do CIRS, 

n.º 3 do artigo 16.º e artigo 59.º do CIRC, artigos 87.º e 90.º do CIVA) com 

jurisdição na área territorial em que se localizar o domicílio fiscal do 

contribuinte ou pelo Director da UGC, se a entidade inspeccionada integrar 

o cadastro dos Grandes Contribuintes (artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 6/2013, 

de 17 de Janeiro). Mediante a observância dos requisitos legais prescritos 

na lei, o sancionamento das conclusões do relatório de inspecção pode ser 

feito pelo funcionário ou dirigente em quem o Director de Finanças ou o 

Director da UGC tiver delegado tal competência, a qual por sua vez poderá 

ser subdelegada, salvo disposição em contrário, pelo delegado noutro 
funcionário qualificado (artigo 62.º da LGT e artigo 44.º do CPA). 

Existem casos em que a competência não pode ser delegada só podendo o 

acto ou a decisão ser tomada pelo titular do poder (competência) ou pelo 

seu substituto legal. São exemplos desta situação a derrogação do sigilo 

bancário, cuja competência é do Director-Geral da AT ou do seu substituto 

legal (trata-se de uma decisão não emergente das conclusões do relatório, 

mas tomada no decurso do procedimento de inspecção tributária) (n.º 4 do 

artigo 63.º-B da LGT), e a decisão de tributação através de métodos 

indirectos com fundamento em manifestações de fortuna e acréscimos 

patrimoniais, cuja competência é do Director de Finanças, sem faculdade 
de delegação (n.º 6 do artigo 89.º-A da LGT). 

A eficácia da decisão28 de sancionamento das conclusões do relatório do 

procedimento de inspecção tributária depende da sua válida notificação ao 

																																																													
28	Cfr.	Acórdão	do	TCAN,	proferido	no	processo	n.º	00011/04.7BEBRG,	datado	de	28.2.2013	



155

Procedimentos de Atos Inspectivos (RCPITA) - Aplicação prática
ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS

	
	

sujeito sujeito passivo ou obrigado tributário (n.º 6 do artigo 77.º da LGT e 

artigo 36.º do CPPT). A falta ou deficiente notificação do relatório do 

procedimento de inspecção tributária pode provocar a anulabilidade dos 
actos de inspecção e/ou dos actos tributários subsequentes. 

 

21.	AS	NOTIFICAÇÕES	NO	ÂMBITO	DO	PROCEDIMENTO	DE	INSPECÇÃO	

TRIBUTÁRIA	
 

As regras sobre notificações realizadas no procedimento tributário constam dos 

artigos 36.º a 43.º do CPPT. Não obstante o procedimento de inspecção 

tributária se encontrar regulado em diploma próprio (RCPITA) ele é uma forma 

de procedimento tributário (n.º 6 do artigo 54.º da LGT). Nesta medida, seria 

razoável que aquelas normas tivessem aplicação directa às notificações 

efectuadas no decurso do procedimento de inspecção tributária. As normas dos 

artigos do CPPT sobre notificações só se aplicam ao procedimento de 

inspecção tributária a título subsidiário (alínea b) do artigo 4.º do RCPITA), 

porquanto, o regime complementar do procedimento de inspecção tributária e 

aduaneira contém normas específicas sobre a forma de fazer a notificação de 

actos ou diligências realizadas e decisões tomadas na acção de inspecção. 

Desta relação de especialidade (n.º 3 do artigo 7.º do Código Civil) das normas 

jurídicas sobre notificações resulta que as regras gerais sobre notificações, 

contidas no CPPT, cedem perante as regras particulares sobre a mesma 

matéria atinentes ao procedimento de inspecção tributária e que estão contidas 
no RCPITA. 

A notificação dos actos tributários ou em matéria tributária traduz, no domínio 

do exercício da actividade tributária, a concretização do direito plasmado no n.º 

3 do artigo 268.º da CRP.	A	notificação tem por fim levar ao conhecimento de 

determinada pessoa um facto ou chamá-la para participar ou assistir a alguma 

diligência num procedimento ou processo tributário. No procedimento de 

inspecção a Administração Tributária notifica os sujeitos passivos e demais 

obrigados tributários, sempre que tal se mostre conveniente à execução dos 

actos de inspecção ou exista necessidade de levar algum acto ou diligência ao 
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conhecimento da entidade inspeccionada, e ainda em virtude do princípio da 

colaboração a que os sujeitos passivos e outras entidades, nos termos da lei, 

estão sujeitos. As notificações de actos, diligências ou informações devem 

indicar a identificação do funcionário, os elementos pretendidos no âmbito do 

procedimento de inspecção, a fixação do prazo, local e hora de realização dos 

actos de inspecção, nos termos do n.º 2 do artigo 37.º do RCPITA, e 

informação sobre as consequências da violação do dever de cooperação do 

notificado. Poder-se-á dizer que, no âmbito do procedimento de inspecção 

tributária, sempre que o inspector tributário tiver de fazer uma notificação a 

pode realizar através de contacto directo – notificação pessoal – sempre que se 

encontrar nas instalações ou estabelecimento da entidade inspeccionada. Este 

tipo de notificação pode ser feito sempre que a entidade que a ordenar 

entender ser esta a modalidade de notificação mais célere, eficaz e 

conveniente aos fins e objectivos visados pela notificação. É evidente que no 

procedimento de inspecção externo a notificação por via postal só deve ser 

efectuada em caso de impossibilidade de realização de notificação pessoal (n.º 

2 do artigo 38.º do RCPITA). Nas situações em que ocorra a falta de 

cooperação do sujeito passivo, nada impede o inspector tributário de efectuar a 

notificação por via postal, ainda que se encontre nas instalações do 
contribuinte. 

Em regra, as notificações devem ser efectuadas em momento anterior à prática 

dos actos de inspecção, devendo ser fixado um prazo de 2 a 30 dias para 

entrega ou regularização dos elementos necessários ao procedimento de 

inspecção, mas em determinados casos específicos, designadamente, 

aquando da prática de actos previstos nos artigos 28.º, 29.º e 30.º do RCPITA, 
podem ser efectuadas no momento em que os mesmos forem praticados.  

A notificação de pessoa colectiva, ou entidade fiscalmente equiparada, pode 

ser feita na pessoa de empregado ou colaborador, mediante a entrega do 

duplicado e a indicação que este deve ser entregue a representante da pessoa 

colectiva. Se o empregado, colaborador ou representante do sujeito passivo ou 

outro obrigado tributário se recusar a assinar a notificação, o inspector tributário 

pode recorrer a duas testemunhas que com ele certifiquem a recusa. Neste 

caso será elaborada uma certidão de diligência de notificação, assinada em 
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conjunto pelo inspector tributário e pelas testemunhas, após o que será 

entregue duplicado desta à pessoa notificada ou se tal se verificar impossível, o 

duplicado será enviado por via postal através de carta registada. 

As notificações das pessoas singulares são feitas nos termos gerais previstos 
no CPPT, observando, todavia, as adaptações seguintes: 

• Em caso de notificação na pessoa de empregado ou colaborador, deve 

ser remetida carta registada com aviso de recepção para o domicílio 

fiscal do sujeito passivo ou obrigado tributário, dando-lhe conhecimento 

do conteúdo da notificação, do dia, da hora e da pessoa em que foi 

efectuada; 

• Nas situações tributárias comuns ao casal, pode ser notificado 

qualquer dos cônjuges;  

• Se a actividade objecto de procedimento de inspecção for exercida ou 

se relacionar com apenas um dos cônjuges, a notificação deve ser 

feita, preferencialmente, na sua pessoa, ainda que ambos os cônjuges 

sejam sujeitos passivos de imposto sobre o rendimento das pessoas 

singulares (IRS). 

Salvo se a lei estabelecer a forma de notificação por carta registada com aviso 

de recepção, como é, por exemplo, o caso da notificação de entidades 

residentes no estrangeiro (artigo 41.º do RCPITA), a notificação por via postal 

será sempre realizada através de carta registada. É o que acontece na 

notificação do sujeito passivo para exercer o direito de audição (n.º 4 do artigo 

60.º da LGT) ou a notificação do relatório final do procedimento de inspecção 

tributária (n.º 2 do artigo 62.º do RCPITA). No entanto, quando as conclusões 

do relatório determinarem a aplicação de métodos indirectos e esta decisão for 

notificada conjuntamente com o relatório de inspecção, a notificação tem de ser 

realizada através de carta regista com avido de recepção (artigo 32.º do CIRS, 
n.º 2 do artigo 60.º do CIRC e artigo 90.º do CIVA). 

A notificação realizada através de carta registada com aviso de recepção, 

considera-se efectuada na data em que o aviso for assinado29 e tem-se por 

																																																													
29	Cfr.	Acórdão	do	TCAN,	proferido	no	processo	n.º	00008/10.8BEMDL,	datado	de	30.10.2014	
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efectuada na própria pessoa do notificando, mesmo quando o aviso de 

recepção for assinado por terceiro presente no domicílio do contribuinte, 

presumindo-se neste caso que a carta foi oportunamente entregue ao 
destinatário. Este terceiro pode ser o contabilista certificado30. 

A notificação realizada através de carta registada considera-se efectuada no 

3.º dia posterior ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte a esse, quando esse 

dia não seja útil. De acordo com o n.º 1 do artigo 43.º do RCPITA31, a 

notificação do sujeito passivo e demais obrigados tributários presume-se, 

ainda, realizada quando estes tenham sido contactados através de carta 

registada enviada para o seu domicílio fiscal e esta tiver sido devolvida com a 

indicação de não ter sido levantada, de ter sido recusada ou de que o 

destinatário está ausente em parte incerta. 

Em face das normas legais vigentes torna-se essencial que os contribuintes 

mantenham o seu domicílio fiscal actualizado – artigo 19.º da LGT e artigo 43.º 

do CPPT – uma vez que, nos termos do n.º 4 do artigo 19.º da LGT, é ineficaz 

a mudança de domicílio enquanto não for comunicada à Administração 

Tributária, o que implica que as notificações podem ser enviadas para um 

endereço que já não corresponde à residência, estabelecimento ou sede 

efectiva do contribuinte, mas o domicílio fiscal, para todos os efeitos, é o que 

constar no cadastro da AT e, perante o envio das notificações para o mesmo, o 

contribuinte é considerado notificado, embora possa, efectivamente, não ter 

recebido a comunicação. Se tal acontecer a entidade efectivamente 
prejudicada é o sujeito passivo ou obrigado tributário. 

Tendo em consideração as normas sobre notificações constantes do RCPITA, 

podemos afirmar que as notificações para a prática de actos de inspecção ou 

diligências, incluindo o exercício do direito de audição, entrega de documentos, 

ou prestação de esclarecimentos, bem como a notificação do relatório final do 

																																																													
30	Cfr.	Acórdão	do	TCAN,	proferido	no	processo	n.º	00037/07.9BEPNF,	datado	de	29.03.2012	
31	Cfr.	Acórdão	do	STA,	proferido	no	processo	n.º	0803/14,	datado	de	28.01.2015,	em	cujo	sumário	é	
referido	que	“Em	face	do	disposto	no	art.º	43.º,	n.º	1,	do	RCPIT,	não	há	que	convocar	o	disposto	no	art.º	
39.º,	 n.º	 5,	 do	 CPPT	 (a	 norma	 prevista	 naquele	 preceito	 encontra-se	 numa	 relação	 de	 especialidade	
relativamente	 à	 prevista	 neste)	 em	 ordem	 a	 indagar	 dos	 efeitos	 decorrentes	 da	 devolução	 da	 carta	
registada	simples”	
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procedimento de inspecção32, desde que só estejam em causa correcções 

meramente aritméticas à matéria tributável, podem ser efectuadas através de 

carta registada. 

As notificações de derrogação de sigilo bancário, aplicação da cláusula geral 

antiabuso e a notificação do relatório final do procedimento de inspecção 

tributária, conjuntamente com a decisão de aplicação de métodos indirectos, 
têm de ser feitas através de carta registada com aviso de recepção. 

Não é muito habitual haver constituição de mandatário no procedimento de 

inspecção tributária, mas tal pode acontecer por efeito do exercício do direito 

de audição. Neste caso, a notificação do relatório final terá de ser feita no 

mandatário (artigo 40.º do CPPT). Se existir alguma insuficiência ou 

irregularidade na constituição do mandatário (por exemplo, falta de procuração 

no procedimento), a AT terá de observar os formalismos previstos no artigo 

48.º do Código de Processo Civil. 

Não obstante a informatização das actividades e procedimentos integrados no 

procedimento de inspecção tributária, as notificações realizadas no âmbito 

deste ainda não são realizadas através de transmissão electrónica de dados. 

Todavia, é nossa expectativa que em breve, outrossim, as notificações 

realizadas nas acções de inspecção serão efectuadas para a caixa postal 

electrónica dos sujeitos passivos e demais obrigados tributários, apenas será 

necessário fazer cirúrgicas alterações nos dispositivos legais do RCPITA, o 

que, em face do elevado número de contribuintes obrigados a ter caixa postal 

electrónica como domicílio fiscal (n.º 10 do artigo 19.º da LGT) vai exigir 

redobrada atenção e cuidado dos contribuintes e também dos contabilísticas 

certificados, de modo a identificarem em tempo útil as diversas notificações 
realizadas pela AT. 

 

																																																													
32	Cfr.	Acórdão	do	STA,	proferido	no	processo	n.º	0291/13,	datado	de	06.05.2015,	em	cujo	sumário	se	
refere	 que	 “[n]otificando-se	 o	 contribuinte	 do	 teor	 do	 relatório	 de	 inspecção,	 por	 carta	 registada	
remetida	para	o	seu	domicílio	fiscal,	presume-se	a	notificação,	nos	termos	do	art.º	43.º,	n.º	1	do	RCPITA,	
se	 verificados	 os	 demais	 requisitos	 ali	 enunciados.	 A	 notificação	 ao	 contribuinte	 não	 integra	 o	 acto	
tributário,	pelo	que	a	sua	falta	ou	irregularidade	não	afecta	a	validade	deste	mas	a	sua	eficácia”.	
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22.	CONTIGÊNCIA	FISCAL	E	EFICÁCIA	DOS	EFEITOS	DA	ACÇÃO	DE	INSPECÇÃO	

TRIBUTÁRIA	
 

No contexto das medidas adoptadas para operacionalizar a UGC, o 

legislador aditou ao RCPITA as normas dos n.ºs 3 e 4 do artigo 12.º e do 

artigo 63.º-A, permitindo aos contribuintes solicitar à AT informação sobre o 

enquadramento jurídico-tributário de operações que envolvam contingência 

fiscal. Na base desta opção esteve o reconhecimento de que este tipo de 

contribuintes lida com algumas questões de elevada complexidade que 

exige que lhes sejam criadas condições que permitam o acompanhamento 

do respectivo cumprimento das obrigações tributárias, reduzindo 

substancialmente os custos de contexto, os riscos de incumprimento e o 

nível de contencioso e que, simultaneamente, possam proporcionar níveis 
elevados de segurança às opções dos contribuintes. 

Com base nos normativos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 12.º do RCPITA, os 

contribuintes afectos à UGC podem solicitar à AT, com a antecedência 

mínima de 90 dias relativamente ao termo do prazo para o cumprimento das 

obrigações declarativas, a decisão antecipada sobre a qualificação jurídico 

tributária de operações realizadas com contingência fiscal, decorrente de 
incerteza quanto ao seu enquadramento jurídico tributário, que respeitem a: 

• Operações a que possa ser aplicável qualquer norma antiabuso 

(geral ou específica); 

• Operações que envolvam entidades não residentes em território 

português; 

• Qualquer outra operação ou operações que, para efeitos da sua 

qualificação, se possa revelar necessária a apreciação de matéria 
de facto. 

Para satisfação desta solicitação do contribuinte, a qual implica que seja 

realizado um procedimento de inspecção de informação (alínea b) do n.º 1 

do artigo 12.º do RCPITA), é elaborado um relatório final (artigo 63.º-A do 

RCPITA), com uma estrutura específica, com a identificação das operações 

e a sua qualificação jurídico-tributária. Este relatório deve ser notificado ao 
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contribuinte por carta registada, no prazo máximo de 90 dias a contar da 

data da efectivação do pedido de informação. O incumprimento deste prazo, 

por facto não imputável ao contribuinte, ou a actuação em conformidade 

com a qualificação jurídico tributária notificada, limita a responsabilidade do 

contribuinte nos termos previstos para as informações vinculativas. Isto é, o 

atraso da AT na prestação da informação (qualificação jurídico-tributária de 

operações com contingência fiscal) limita a responsabilidade do contribuinte 

à dívida de imposto, não sendo devidos juros, coimas ou outros acréscimos 

legais, desde que a acção do contribuinte tenha por base uma interpretação 

plausível e de boa-fé da lei quanto ao enquadramento dos factos 

abrangidos pelo pedido de qualificação.  

Por razões de certeza e segurança, no prazo de 30 dias após a notificação 

do relatório que preste a informação requerida nos termos no n.º 3 do artigo 

12.º do RCPITA, o contribuinte pode requerer ao Director-Geral da AT que 

seja atribuída eficácia vinculativa, mediante o sancionamento da informação 

de qualificação jurídico-tributária das operações realizadas com 

contingência fiscal, constante do relatório elaborado pelos serviços de 

inspecção tributária da AT. O pedido tem de ser decidido no prazo de seis 

meses, caso contrário constitui-se acto de deferimento tácito. O Director-

Geral da AT, dentro do prazo de seis meses, pode recusar o sancionamento 

com eficácia vinculativa. Se o pedido for expressa ou tacitamente deferido, 

a Administração Tributária não pode proceder relativamente à entidade 

requerente em sentido diverso do teor da qualificação jurídico tributária das 

operações realizadas com contingência fiscal, nos três anos seguintes ao 

da data da notificação, salvo se for apurada posteriormente simulação, 

falsificação, violação, ocultação ou destruição de quaisquer elementos 
fiscalmente relevantes relativos ao objecto do procedimento de informação. 

Independentemente de ser ou não requerido, nos termos do artigo 64.º do 

RCPITA, o sancionamento do Director-Geral da qualificação jurídico-

tributária das operações com contingência fiscal, a AT não pode efectuar 

qualquer correcção da matéria tributável, liquidação de imposto ou 

aplicação de penalidade, com base no relatório que integra a prestação da 
referida informação de qualificação técnica. 
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No quadro dos normativos do artigo 64.º do RCPITA, a generalidade dos 

contribuintes que sejam alvo de um procedimento de inspecção tributária de 

comprovação e verificação (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do RCPITA), 

com vista ao apuramento da sua situação tributária, uma vez notificados do 

relatório final do procedimento de inspecção, podem requerer, no prazo de 

30 dias a contar daquela notificação, o sancionamento pelo Director-geral, 

ou pela entidade em quem este delegar, das	 conclusões do relatório da 

inspecção tributária, mediante a atribuição de eficácia vinculativa aos factos 

relatados no referido relatório. No pedido o contribuinte tem de identificar as 

matérias sobre as quais pretenda que recaia o sancionamento. Sendo o 

pedido do contribuinte determinado por razões de certeza e segurança 

jurídicas, a lei impõe que a decisão do Director-Geral, positiva ou negativa, 

seja proferida no prazo de seis meses, sob pena do pedido ser considerado 
tacitamente deferido.  

O deferimento tácito ou expresso do pedido impede a Administração 

Tributária de proceder relativamente à entidade inspeccionada em sentido 

diverso do teor das conclusões do relatório nos três anos seguintes ao da 

data da notificação, salvo se for apurado posteriormente simulação, 

falsificação, violação, ocultação ou destruição de quaisquer elementos 
fiscalmente relevantes relativos ao objecto do procedimento de inspecção. 

O contribuinte que decidir formular o pedido de atribuição de eficácia 

vinculativa ao relatório do procedimento inspectivo, tem de ter presente que 

o requerimento apenas pode contemplar a identificação das matérias para 

as quais pretende o sancionamento, deste requerimento não pode constar 

qualquer outro tipo de pedido ou pretensão, designadamente qualquer 

manifestação de intenção ou de vontade contra alguma correcção à matéria 
tributável reflectida nas conclusões do relatório de inspecção. 
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23.	O	AUTO	DE	NOTÍCIA	E	A	TIPOLOGIA	DOS	ILÍCITOS	FISCAIS	
 

No relatório do procedimento de inspecção tributária o inspector tributário 

faz o relato dos factos e a sua qualificação jurídico-tributária de modo a 

fundamentar a decisão de realização de correcções meramente aritméticas 

à matéria tributável ou de fixação desta. De igual modo, os factos relatados 

são qualificados para efeitos sancionatórios, daí que o relatório de 

inspecção tenha de conter a indicação das infracções verificadas e dos 

autos de notícia levantados. Assim, no termo do procedimento de inspecção 

tributária, e de acordo com os factos identificados e elementos examinados, 

o inspector tributário identifica e procede à descrição dos factos 

constitutivos de ilícitos tributários e efectua a sua qualificação, indiciando a 

prática de ilícitos de natureza criminal ou a comissão de contraordenações. 

Se o inspector tributário concluir que os factos indiciam a prática de ilícitos 

de natureza criminal, com base no auto de notícia levantado será 

instaurado um processo de inquérito no serviço da AT territorialmente 

competente (Direcção de Finanças, Unidade dos Grandes Contribuintes ou 

Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais) (artigo 41.º do 

RGIT). Se a percepção do inspector tributário for no sentido de que os 

factos preenchem um tipo de contra-ordenação, uma vez realizada a 

respectiva qualificação jurídico-penal, o auto de notícia levantado dará lugar 

à instauração de um processo de contra-ordenação no Serviço de Finanças 

(artigo 67.º do RGIT) territorialmente competente, em regra o 

correspondente ao da área da sede ou domicílio do contribuinte (artigo 5.º 
do RGIT). 

Há que sublinhar que os processos para sancionamento das infracções 

tributárias são autónomos dos procedimentos tributários que possam 

emergir das conclusões do relatório do procedimento de inspecção 

tributária, embora a impugnação, graciosa ou contenciosa, dos actos de 

liquidação dos impostos possa determinar a suspensão da marcha 
processual dos procedimentos sancionatórios. 
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Se o contribuinte requerer, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º 

do RGIT, o direito à redução da coima só serão levantados autos de notícia 

se o inspector tributário considerar que os factos identificados na acção de 

inspecção foram praticados por comportamento doloso, preenchendo, 

consequentemente, um tipo legal de contra-ordenação dolosa ou um tipo de 

crime fiscal/tributário. Neste caso, por imperativo legal (alínea c) do n.º 1 do 

artigo 29.º do RGIT) não pode haver direito à redução da coima. 

 

24.	O	PROCEDIMENTO	DE	LIQUIDAÇÃO	

 

As conclusões do procedimento de inspecção tributária reflectem o âmbito e 

a extensão do procedimento, bem como os fins da acção de inspecção 

tributária. Em regra, o procedimento de comprovação e verificação, porque 

visa o apuramento da situação tributária do sujeito passivo, atenta a 

complexidade e a instabilidade do ordenamento jurídico-tributário, provoca 

que dos actos de inspecção resultem actos tributários ou em matéria 

tributária desfavoráveis à entidade inspeccionada. As conclusões do 

procedimento de inspecção tributária podem determinar que a reposição da 

verdade sobre a situação tributária do contribuinte implique: 

• Que sejam feitas correcções meramente aritméticas; ou 

• A fixação da matéria tributável por métodos indirectos. 

Na primeira situação os actos subsequentes de liquidação dos tributos 

podem ser feitos de imediato. Na segunda hipótese os actos de liquidação 

não podem ser realizados enquanto não decorrer o prazo legal para o 

contribuinte accionar os meios de reacção para sindicar a decisão de 

fixação da matéria tributável. Se o sujeito passivo reagir contra a decisão de 

fixação da matéria tributável, a liquidação do imposto fica suspensa até que 

a decisão do respectivo procedimento ou processo se torne definitiva ou 

transite em julgado. Neste caso enquanto o procedimento não estiver 



165

Procedimentos de Atos Inspectivos (RCPITA) - Aplicação prática
ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS

	
	

concluído o prazo de caducidade fica suspenso. (n.º 2 do artigo 46.º da 
LGT). 

Se do procedimento de inspecção tributária resultar que o órgão 

competente da AT tem de proceder à fixação da matéria tributável, na 

sequência da notificação dessa decisão, o contribuinte pode impugná-la. Se 

os métodos indirectos forem fixados com base nos pressupostos da alínea 

b) ou da alínea e) do n.º 1 do artigo 87.º da LGT, o sujeito passivo, no prazo 

de 30 dias a contar da notificação da decisão, pode apresentar pedido de 

revisão da matéria tributável (artigos 91.º a 93.º da LGT). Todavia, se os 

pressupostos que determinam a fixação da matéria tributável forem os da 

alínea d) e/ou os da alínea f) do n.º 1 do artigo 87.º da LGT, no prazo de 10 

dias a contar da notificação, o contribuinte pode interpor o recuso judicial 

previsto no artigo 146.º-B do CPPT. Só após a notificação da decisão 

proferida no procedimento de revisão da matéria tributável ou da decisão 

judicial proferida no recurso, é que a AT pode realizar a liquidação dos 

tributos. A liquidação dos tributos tem ser feita no prazo legal de 
caducidade previsto no artigo 45.º da LGT.  

Importa sublinhar que o procedimento de inspecção tributária interno, 

independentemente do seu âmbito ou extensão não tem qualquer efeito 

sobre o prazo legal de caducidade. O procedimento de inspecção externo, 

nos termos do n.º 1 do artigo 46.º da LGT, determina a suspensão do prazo 

de caducidade33, desde que a duração da acção de inspecção não 
ultrapasse os seis meses contados do início do procedimento.  

 

																																																													
33	Cfr.	Acórdão	do	STA,	proferido	no	processo	n.º	0353/16,	datado	de	12.10.2016,	em	que	se	refere	que	
“(i)	A	razão	de	ser	da	suspensão	do	prazo	de	caducidade	enquanto	decorre	uma	acção	inspectiva	é	ser	
ela	 necessária	 para	 a	 Administração	 Tributária	 recolher	 elementos	 para	 liquidar	 um	 tributo.	 II	 -	 Uma	
acção	inspectiva	de	que	não	decorreu	qualquer	acto	de	liquidação	não	tem	qualquer	efeito	suspensivo	
do	prazo	de	caducidade.	(ii)	A	notificação	prévia	para	o	procedimento	de	inspecção	não	inicia	o	prazo	de	
suspensão	 do	 prazo	 de	 caducidade,	 constante	 do	 art.º	 46.º,	 n.º	 1	 da	 Lei	Geral	 Tributária,	 cujo	 termo	
inicial	é	o	 início	da	acção	 inspectiva.	 (iii)	O	pedido	de	revisão	é	também	causa	suspensiva	do	prazo	de	
caducidade,	tal	como	definido	no	art.º	46.º,	n.º	2,	e)	da	Lei	Geral	Tributária	na	redacção	que	lhe	foi	dada	
pela	Lei	n.º	64-B/2011,	de	30	de	Dezembro”.	
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Procedimento	de	Liquidação
Artigo	46.º	da	LGT

O prazo de caducidade suspende-se com a notificação ao contribuinte, nos termos legais,

da ordem de serviço ou despacho no inicio da acção de inspecção externa, cessando, no

entanto, esse efeito, contando-se o prazo desde o seu inicio, caso a duração da inspecção

externa tenha ultrapassado o prazo de seis meses após a notificação, acrescido do período

em que esteja suspenso o prazo para a conclusão do procedimento de inspeção.

Prazo de caducidade: 4 anos = A + C
Início A B C Termo

Suspensão

SUSPENSÃO: Lapso temporal em que o prazo não corre, não podendo, em 

consequência, ser considerado no cômputo do prazo de caducidade

 

Para este efeito, e porque está em causa a certeza e a segurança jurídicas 

sobre a relação jurídica tributária, é essencial que não exista qualquer 

espécie de dúvida sobre o termo inicial e o termo final do procedimento de 

inspecção tributária, daí que o legislador tenha sido absolutamente claro 
nos normativos do n.º 2 do artigo 51.º e n.º 2 do artigo 62.º do RCPITA.  

Vejamos então: 
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Nesta medida, o contribuinte tem ao seu dispor todos os elementos, 

factuais e jurídicos, necessários para controlar, com absoluto rigor, quando 

ocorre o termo do prazo para que a AT possa exercer o direito à liquidação 

dos tributos. Sabendo que o direito de liquidar os tributos caduca se a 

liquidação não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro 

anos, quando a lei não fixar outro, e que, nos termos do n.º 4 do artigo 45.º 

da LGT, o prazo de caducidade se conta, nos impostos periódicos, a partir 

do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, nos impostos de 

obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu, o 

contribuinte pode determinar o início e o termo do prazo do direito à 

liquidação. Além destas regras, importa, ainda, considerar a excepção que 

abrange o imposto sobre o valor acrescentado e os impostos sobre o 

rendimento quando a tributação for efectuada por retenção na fonte a título 

definitivo, situações em que o início do prazo de caducidade se conta a 

partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificar, 
respectivamente, a exigibilidade do imposto ou o facto tributário. 
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Desta forma, tomando for referência o prazo geral de caducidade (n.º 1 do 

artigo 45.º da LGT) e ainda que tenha havido lugar à realização de um 

procedimento de inspecção tributária interno, quanto ao termo do direito à 
liquidação dos tributos, o contribuinte pode concluir que: 

• Tributo periódico do ano de 2013; o direito à liquidação caduca em 

31 de Dezembro de 2017; 

• Tributo periódico do ano de 2015; o direito à liquidação caduca em 
31 de Dezembro de 2019. 

É evidente que este cômputo do tempo tem por pressuposto que não se 

regista qualquer causa de suspensão do prazo de caducidade nos termos 

do n.º 2 do artigo 46.º da LGT. 

Se o sujeito passivo tiver sido alvo de um procedimento de inspecção 

externo e o prazo para a sua realização (6 meses) tiver sido prorrogado, 

nos termos do n.º 3 do artigo 36.º do RCPITA, ou se o prazo de seis tiver 

sido ultrapassado, ainda que sem prorrogação, tendo por base os mesmos 

períodos de tributação o contribuinte pode concluir que: 

• Tributo periódico do ano de 2013; o direito à liquidação caduca em 

31 de Dezembro de 2017; 

• Tributo periódico do ano de 2015; o direito à liquidação caduca em 
31 de Dezembro de 2019. 

 

As hipóteses acima enunciadas podem ser esquematicamente 
representadas da forma seguinte:  
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No caso de ter havido um procedimento de inspecção tributária externo em 

que o prazo de seis meses não tenha sido ultrapassado34, para determinar 

o termo do prazo de caducidade (direito à liquidação dos tributos), o 

contribuinte para fazer o cômputo do prazo tem de ter em consideração o 

segmento temporal correspondente à efectiva duração do procedimento de 

inspecção tributária externo35. 

																																																													
34	Cfr.	Acórdão	do	TCAN,	proferido	no	processo	n.º	00500/08.4BEPNF,	datado	de	30.10.2014,	em	que	se	
refere	que	“(i)	O	prazo	de	caducidade	do	direito	à	liquidação	é,	em	regra,	de	quatro	anos	contados,	nos	
impostos	 periódicos,	 a	 partir	 do	 termo	 do	 ano	 em	 que	 se	 verificou	 o	 facto	 tributário.	 (ii)	 O	 efeito	
suspensivo	do	prazo	de	caducidade	por	virtude	de	acção	inspectiva	externa	inicia-se	com	a	notificação	
ao	contribuinte	do	seu	início	(art.º	51.º	do	RCPITA)	e	prolonga-se	até	à	notificação	àquele	da	conclusão	
do	 procedimento	 inspectivo,	 pela	 elaboração	 do	 relatório	 final	 (art.º62.º	 do	 RCPITA-),	 desde	 que	 a	
duração	daquela	acção	não	ultrapasse	o	período	de	seis	meses	a	contar	do	seu	início	(art.46.º,	n.º	1,	da	
LGT)”.	
35	Cfr.	Acórdão	do	STA,	proferido	no	processo	n.º	0684/15,	datado	de	20.04.2016,	em	que	se	refere	que	
“(i)	Decorre	do	art.º	46	da	 Lei	Geral	Tributária	que	o	procedimento	de	 inspecção	externa	 suspende	o	
prazo	de	 caducidade	 a	menos	que	 a	 inspecção	 se	 prolongue	por	mais	 de	 seis	meses.(ii)	Não	 estando	
ultrapassado	 esse	 prazo	 de	 seis	 meses,	 o	 prazo	 de	 caducidade	 suspende-se	 com	 a	 notificação	 ao	
contribuinte,	 nos	 termos	 legais,	 da	 ordem	 de	 serviço	 ou	 despacho	 no	 início	 da	 acção	 de	 inspecção	
externa,	 cessando	 com	 o	 termo	 do	 procedimento	 de	 inspecção	 que	 observará	 as	 fases	 referidas	 nos	
artigos	60.º	a	62.º	do	Regime	Complementar	do	Procedimento	de	Inspecção	Tributária,	aprovado	pelo	
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Vejamos um exemplo em que o procedimento de inspecção tributária 

externo tem a duração de seis meses, e em que os actos de inspecção se 

prolongam para além do momento em que ocorreria o prazo legal de 
caducidade: 

 

 

Em face do prazo legal de caducidade (n.º 1 do artigo 45.º da LGT) a 

liquidação do tributo tinha de ser validamente notificada ao contribuinte até 

31 de Dezembro de 2017, mas como ocorreu uma suspensão do prazo de 

caducidade, com fundamento no n.º 1 do artigo 46.º da LGT, a liquidação 

pode ser feita e validamente notificada ao sujeito passivo até 30 de Junho 

de 2018. Se a duração da acção de inspecção for inferior a seis meses é 

necessário ajustar o termo do prazo de caducidade à duração efectiva da 

acção de inspecção tributária, porque a suspensão corresponde a este 

																																																																																																																																																																																			
DL	n.º	413/98,	de	31	de	Dezembro	que	ocorrem	após	a	conclusão	da	prática	dos	actos	de	inspecção.	(ii)	
Estando	em	causa	dois	actos	de	liquidação	diversos,	o	acto	de	liquidação	de	IRC	e	o	acto	de	liquidação	
de	 juros	 compensatórios,	 ainda	 que	 este	 tenha	 uma	 ligação	 de	 dependência	 com	 o	 antecedente,	 o	
tribunal	tem	que	tomar	conhecimento	dos	vícios	apontados	a	cada	um	desses	actos	de	liquidação,	sob	
pena	de	omissão	de	pronúncia”.	
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prazo concreto que medeia entre o início e o termo do procedimento de 
inspecção. 

Vejamos agora uma situação em que é realizado um procedimento de 

inspecção tributária externo, mas em que o mesmo ocorre integralmente em 
pleno prazo legal de caducidade: 

 

 

Nesta situação é muito provável que a Autoridade Tributária e Aduaneira 

proceda à notificação da liquidação até 31 de Dezembro de 2017, mas se 

por alguma razão tal não acontecer, por efeito da suspensão do prazo de 

caducidade (n.º 1 do artigo 46.º da LGT), a AT ainda o pode fazer até 30 de 
Junho de 2018. 

Há que sublinhar que a caducidade não é de conhecimento oficioso, e por 

resultado desta circunstância invalidante, a invalidade do acto tributário de 

liquidação manifesta-se sob a forma de anulabilidade, competindo ao 
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sujeito passivo, em defesa dos seus interesses legalmente protegidos, 
arguir este vício de lei. 

Os actos tributários ou em matéria tributária que resultarem do relatório do 

procedimento de inspecção tributária poderão ser fundamentados nas suas 

conclusões, através da adesão ou concordância com estas, devendo em 

todos os casos a entidade competente para a sua prática fundamentar as 

divergências face às conclusões do relatório (artigo 63.º do RCPITA), bem 

como os actos de liquidação subsequentes se fundamentam nas 
conclusões do relatório da acção de inspecção. 

 

25.	A	IMPUGNAÇÃO	DOS	ACTOS	INSPECTIVOS	
 

As conclusões do procedimento de inspecção tributária não são imediata e 

directamente impugnáveis, na medida em que, conforme prescreve o artigo 

11.º do RCPITA, o procedimento de inspecção tributária tem um carácter 

meramente preparatório ou acessório dos actos tributários ou em matéria 

tributária, sem prejuízo do direito de impugnação das medidas cautelares 

adoptadas ou de quaisquer outros actos, nos termos da lei. As medidas 

cautelares referidas são as indicadas no artigo 30.º (medidas 

administrativas) e no artigo 31.º (medidas judiciais) do RCPITA, as quais 

podem ser, respectivamente, objecto de impugnação judicial (artigo 144.º 
do CPPT) ou de recurso jurisdicional (artigo 279.º e seguintes do CPPT). 

Na impossibilidade de impugnação judicial autónoma do acto de inspecção 

tributária, as eventuais ilegalidades verificadas no procedimento de 

inspecção, têm de ser impugnadas de acordo com o princípio da 

impugnação unitária36 previsto no artigo 54.º do CPPT, de cujo normativo 

decorre que não são susceptíveis de impugnação contenciosa os actos 

interlocutórios do procedimento, sem prejuízo de poder ser invocada na 

impugnação da decisão final qualquer ilegalidade anteriormente cometida. 

																																																													
36	Cfr.	Acórdão	do	STA,	proferido	no	processo	n.º	00264/10.1BEBRG,	datado	de	16.10.2014	
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Nesta medida, quando o sujeito passivo ou obrigado tributário é notificado 

do relatório do procedimento de inspecção tributária, tem de proceder à 

análise das suas conclusões para identificar correctamente qual foi o 

sistema de avaliação da matéria tributável utilizado pelo inspector tributário 
para apurar a verdade sobre a situação tributária do contribuinte.  

Se a matéria tributável tiver sido quantificada com base em presunções ou 

indícios ou com base noutros critérios de avaliação indirecta, em função da 

situação concreta, designadamente, dos fundamentos da decisão e do 
órgão da AT que tiver tomada a decisão, assim, o contribuinte deve  

• Apresentar, no prazo de 30 dias, pedido de revisão da matéria 

tributável, nos termos do artigo 91.º da LGT; ou 

• Apresentar, no prazo de 10 dias, recurso judicial, nos termos do 
artigo 146.º-B do CPPT. 

Se das conclusões do relatório do procedimento de inspecção tributária 

resultar que o sistema de avaliação da matéria tributável utilizado foi o que 

visa apurar o rendimento real dos rendimentos ou bens sujeitos a tributação 

(avaliação directa), não obstante o contribuinte não concordar com as 

correcções meramente aritméticas (correcções técnicas), reputando-as, em 

face da fundamentação constante do relatório, de ilegais, não pode 

impugná-las de imediato, para arguir a ilegalidade das correcções ou de 

outros actos praticados na marcha do procedimento de inspecção, vai ter 
de aguardar pela notificação dos actos tributários de liquidação dos tributos. 

O procedimento de inspecção tributária e o procedimento de liquidação são 

distintos entre si, o que não significa que as ilegalidades cometidas no 

primeiro não se projectem, fatalmente, no acto de liquidação, invalidando-o. 

Porém, para reagir contra as ilegalidades das correcções técnicas feitas à 

matéria tributável no âmbito do procedimento de inspecção, bem como para 

arguir alguma preterição de formalidades em sede de exercício de direito de 

audição, ou, ainda, invocar a falta ou insuficiência de fundamentação das 

correcções, o contribuinte vai ter de aguardar pela notificação do 
subsequente acto de liquidação do tributo. 
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Independentemente de proceder, ou não, ao pagamento voluntário do 

imposto, para arguir aqueles vícios invalidantes dos actos de inspecção 

e/ou do acto de liquidação, o sujeito passivo ou obrigado tributário pode, 
alegando qualquer ilegalidade: 

• Apresentar, no prazo de 120 dias a contar do termo do prazo de 

pagamento voluntário (artigo 70.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 102.º 

do CPPT, reclamação graciosa, nos termos dos artigos 68.º a 72.º 

do CPPT; 

• Interpor, no prazo de 3 meses a contar do termo do prazo de 

pagamento voluntário (alínea a) do n.º do artigo 102.º do CPPT), 

impugnação judicial, nos termos dos artigos 99.º a 109.º do CPPT; 

• Pedir, no prazo de 30 dias a contar do termo do prazo de 

pagamento voluntário (alínea) do n.º 1 do artigo 10.º do RJAT), a 

constituição de tribunal arbitral, nos termos do regime da arbitragem 
tributária (RJAT). 

Há que sublinhar que a invocação de qualquer ilegalidade dos actos de 

inspecção ou de qualquer outro acto ou formalidade praticada ou omitida no 

decurso do procedimento de inspecção tributária, independentemente do 

tributo ou tributos abrangidos no âmbito e extensão do procedimento 
inspectivo, tem de ser invocada nos termos supra descritos. 

Acresce ainda sublinhar que a circunstância do contribuinte ter optado por 

não exercer o direito de audição no âmbito do procedimento de inspecção 

tributária não traduz ou consubstancia qualquer facto ou motivo impeditivo 

do exercício posterior dos direitos impugnatórios do sujeito passivo da 

relação jurídica, nos termos supra enunciados. O exercício do direito de 

audição é, em qualquer procedimento, uma faculdade que o contribuinte 

exerce ou não em função da leitura ou percepção que fizer dos factos 

controversos e do se lhe afigurar, de acordo com as circunstâncias 

concretas de cada situação jurídico tributária, ser mais favorável à 

protecção dos seus legítimos interesses. É esta ideia que se encontra 

plasmada no ponto 6 do sumário do acórdão do STA, tirado no processo n.º 

01101/15, datado de 15.06.2016, quando nele se refere que “[o] direito de 
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audição é um direito de exercício facultativo para os contribuintes, cujo não 

exercício não importa a perda de direitos nomeadamente de contenciosamente 

reagirem contra os actos tributários ou em matéria tributária que sejam lesivos 

dos seus interesses patrimoniais e não hajam sido praticados com observância 
estrita da lei”. 

 


