28 de Março de 2014

News Flash nº 2/2014
Os impostos peça a peça
Actualização da Lista dos
Grandes Contribuintes
Na sequência do Decreto Presidencial
n.º 147/13, de 1 de Outubro, que aprovou o
Estatuto dos Grandes Contribuintes, foi
publicado, com data de 28 de Fevereiro, o
Despacho n.º 472/14, o qual publica a Lista
dos Grandes Contribuintes.
Nos termos do número 2 do artigo 3.º do
Estatuto dos Grandes Contribuintes, encontra-se reservado o direito de se renovar a Lista
dos Grandes Contribuintes, sempre que se
julgar conveniente.
Neste contexto, foi publicado o Despacho
n.º 599/14, de 24 de Março, nos termos do
qual se procedeu a uma actualização da Lista
dos Grandes Contribuintes, sendo
acrescentadas novas sociedades.
A mais recente Lista dos Grandes
Contribuintes poderá ser consultada aqui.

Por outro lado, mantém-se a disposição
genérica que determina que as empresas
públicas de grande dimensão, as instituições
financeiras, as companhias petrolíferas e
diamantíferas e as empresas de
telecomunicações, ainda que não
mencionadas na Lista, são por natureza
Grandes Contribuintes.
Os direitos e deveres dos Grandes
Contribuintes mantêm-se inalterados e
poderão ser consultados na News Flash
n.º 3/2013.
As sociedades que constam da Lista dos
Grandes Contribuintes devem proceder ao
registo na Repartição Fiscal dos Grandes
Contribuintes no prazo de 45 dias a partir da
data de publicação do Despacho n.º 599/14,
ou seja, a partir do dia 24 de Março de 2014.

.

De acordo com o preâmbulo do Despacho
n.º 599/14, de 24 de Março, os critérios
subjacentes à selecção dos Grandes
Contribuintes foram mantidos (vide News
Flash n.º 1/2014).
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