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Getting to the point
Número de Identificação Fiscal
Foi publicado o Decreto-Lei n.º 14/2013, de 28
de Janeiro, o qual visa sistematizar e
harmonizar a legislação referente ao conteúdo
e aos procedimentos de atribuição e gestão do
Número de Identificação Fiscal (NIF).
Na prática, este novo diploma vem reformular
os procedimentos associados à emissão de
NIF e à nomeação de representante fiscal.
De entre as alterações introduzidas pelo
diploma em análise, passamos a destacar as
seguintes:
(i) Qualquer alteração de elementos
constantes do registo do contribuinte deve
ser comunicada no prazo de 15 dias,
contados da data de ocorrência do facto;
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(ii) Possibilidade de cancelamento de NIF em
situações de multiplicidade de inscrição
relativas à mesma pessoa e em casos de
decisão judicial;
(iii) Suspensão do NIF por indícios fortes da
prática de crime;
(iv) Possibilidade de renunciar à representação
fiscal. Para este efeito é necessário que o
representante tenha, comprovadamente,
efectuado as diligências para a sua
substituição. A Autoridade Tributária
suspende o NIF do representado até
cumprimento desta obrigação (ou seja,
nomeação de novo representante);
(v) O domicílio fiscal dos fundos corresponde
ao da respectiva sociedade gestora ou,
quando aplicável, de outro representante
legal.
Este Decreto-Lei entra em vigor 30 dias após
a data da sua publicação.

Consulte aqui o diploma.
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