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Decreto Presidencial n.º 324/14, de 15 de Dezembro
Criação da Administração Geral Tributária
Foi publicado, no Diário da República do dia 15
de Dezembro, o Decreto Presidencial n.º 324/14,
que cria a Administração Geral Tributária e
aprova o respectivo Estatuto Orgânico.
A Administração Geral Tributária resulta da fusão
entre a Direcção Nacional dos Impostos, o
Serviço Nacional das Alfândegas e o Projecto
Executivo para a Reforma Tributária.
O diploma em apreço vem revogar toda a
legislação que contrarie o mesmo,
especificamente os Estatutos e Regulamentos
das entidades antecessoras.
O Decreto Presidencial n.º 324/14 encontra-se em
vigor desde o dia 15 de Dezembro de 2014.
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