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CASO 5 

QUESTÕES: 

 

1. A AT pode fundamentar a decisão de aplicação de métodos 

indirectos com a falta de cooperação do contribuinte no 

apuramento da sua situação tributária? 

 

2. Em que situações ou circunstâncias é que é legitima a falta de 

cooperação do contribuinte? 

 

3. Em que momento e qual o critério elegível para determinar o 

serviço da AT competente para proceder ao apuramento da 

situação tributária do contribuinte através de procedimento de 

inspecção tributária? 

 

4. O que se entende por situação tributária regularizada no 

âmbito de um procedimento de inspecção tributária? 

 

5. Os actos inspectivos podem ser suspensos? 

 

6. É necessária a emissão de um despacho para solicitar ao 

contribuinte esclarecimentos ou justificação sobre os 

elementos inscritos na declaração de rendimentos ou, ainda, 

sobre erros formais, de natureza aritmética? 

 

7. Em regra, qual a limitação territorial da jurisdição competente 

para proceder à realização de um procedimento de inspecção 

tributária? Pode ocorrer a extensão desta limitação territorial? 
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8. Um inspector tributário pode proceder a um procedimento de 

inspecção tributária em que o alvo é um contribuinte, cuja 

gerência é exercida por uma pessoa da qual se encontra 

divorciado? 

 

9. Perante a impossibilidade de encontrar testemunhas, a recusa 

do contribuinte em assinar a ordem de serviços, impede que o 

inspector tributário inicie a execução dos actos inspectivos? 

 

10. A partir de que facto ou momento se conta o prazo que 

determina o indeferimento tácito do recurso hierárquico? 

 

11. Qual a consequência para a AT se na notificação do relatório 

final do procedimento de inspecção tributária não for feita a 

menção de que o acto é realizado ao abrigo de delegação de 

poderes? 

 

12. Que diferença existe entre a falta de fundamentação do acto 

tributário e a falta de menção da fundamentação no acto de 

notificação? 

 

13. Se no âmbito de um procedimento de pedido de revisão da 

matéria tributável existir acordo entre os peritos, pode a AT, 

em alguma circunstância, proceder à realização de 

liquidações adicionais dos tributos e períodos de tributação 

abrangidos pelo referido procedimento? 

 

14. Se o prazo de execução de uma sentença judicial não for 

observado, pode o contribuinte exigir o pagamento de juros 

indemnizatórios e juros de mora cumulativamente? 
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15. Que prazo tem a AT para decidir o procedimento 

contraditório próprio instaurado por iniciativa do contribuinte 

para ilidir presunções previstas nas normas de incidência? 

 

16. O contribuinte pode utilizar o procedimento de correcção de 

erros da administração tributária para invocar a falta de 

citação no processo de execução fiscal? 

 

17. No âmbito da tramitação do processo de execução fiscal, 

pode a AT solicitar ao executado ou a terceiros a 

apresentação de elementos que se revelem necessários à 

cobrança da dívida, incluindo os elementos de contabilidade? 

 

18. A AT tem o dever de interpelar o contribuinte para proceder à 

regularização da situação tributária e requer o pagamento 

reduzido da coima? 

 

19. O prazo para impugnar pode contar-se a partir da data de 

notificação de documento ou de sentença superveniente? 

 

20. Se a transmissão do imóvel for feita através de contrato ou 

documento particular, quando é que tem início o prazo de 

caducidade para liquidação do IMT? 

 

21. Qual o prazo que a AT tem para decidir uma reclamação 

apresentada pelo contribuinte com o fundamento de que o 

valor patrimonial tributário do prédio é exagerado? 

 

 


