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Getting to the point
Unidade dos Grandes
Contribuintes
Foi publicado o Decreto-Lei n.º 6/2013, de 17
de Janeiro, que, na sequência de autorização
legislativa constante da Lei de Orçamento do
Estado para 2012, procede à
operacionalização da Unidade dos Grandes
Contribuintes (“UGC”), adaptando, para o
efeito, diversos códigos tributários e legislação
conexa.
Assim, procede-se à definição de alguns dos
critérios para a consideração como “grandes
contribuintes” das entidades com elevada
relevância económica e fiscal, para efeitos do
seu acompanhamento permanente pelas
autoridades tributárias. Contudo, é necessária
concretização adicional desses critérios por
portaria do Ministro das Finanças.
Destaca-se, de entre as novas normas, a
consagração de um procedimento de
assistência pré-declarativa, no âmbito da
análise de operações complexas em matéria
fiscal (envolvendo qualquer norma antiabuso,
entidades não residentes ou outras operações
em que se revele necessária a apreciação de
matéria de facto). Prevê-se que a respectiva
qualificação jurídico-tributária dependa de
pedido efectuado com a antecedência mínima
de 90 dias relativamente ao termo do prazo de
cumprimento das correspondentes obrigações
declarativas.
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É igualmente atribuída à UGC competência no
âmbito de procedimentos tributários relativos
aos contribuintes abrangidos pela sua gestão.
Finalmente, importa salientar que as
alterações introduzidas pelo diploma em causa
reportam os seus efeitos a 1 de Janeiro de
2012, com excepção das três normas relativas
ao supra citado procedimento de assistência
pré-declarativa.
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