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Getting to the point
Publicação do regime de comunicação
obrigatória de contas financeiras de residentes
em Portugal
Foi publicada a Lei n.º 17/2019, de 14 de fevereiro, que estabelece o
regime de comunicação obrigatória de informações relativas a contas
financeiras cujos titulares ou beneficiários sejam residentes em território
nacional e que entra em vigor no dia 15 de fevereiro.
O presente diploma vem impor às instituições financeiras portuguesas que
comuniquem anualmente à Autoridade Tributária e Aduaneira (“AT”), por
referência às contas financeiras de residentes em Portugal, o mesmo tipo
de informação que já é comunicado relativamente à maioria das contas
financeiras de não-residentes, no âmbito dos regimes Foreign Account Tax
Compliance Act (“FATCA”) e Common Reporting Standard (“CRS”).
Este diploma vem definir as regras de identificação de contas, de diligência
e comunicação à AT, assim como o respetivo quadro sancionatório, ficando
apenas por definir, através de Portaria, o formato eletrónico para
comunicação da informação.
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Devem ser comunicadas à AT as contas financeiras detidas junto de cada instituição financeira cujo saldo
ou valor agregado exceda, no final do ano civil, cinquenta mil euros (“contas sujeitas a comunicação”),
quando os titulares ou beneficiários sejam residentes em território nacional.
Os conceitos de conta financeira, de instituição financeira reportante, de contas pré-existentes e contas
novas, assim como contas excluídas de reporte seguem, de perto, os conceitos em vigor, no decurso da
transposição do CRS para a legislação nacional. Também os procedimentos de diligência de contas, assim
como a informação a reportar são os mesmos que os definidos para a troca automática de informações /
CRS. A data de referência para a definição de conta preexistente ou conta nova é, no entanto, 31 de
dezembro de 2017.
As instituições financeiras dispõem de 60 dias, após a data da entrada em vigor da presente lei, para
concluir a análise às contas preexistentes e 90 dias para concluir a análise às contas abertas entre 1 de
janeiro de 2018 e a entrada em vigor do diploma.
Salientamos que, a primeira das referidas comunicações anuais deverá ocorrer já no próximo dia 31 de
julho de 2019, por referência às contas financeiras de residentes mantidas durante o ano de 2018.
Para mais informações, recomendamos a consulta da Lei n.º 17/2019, de 14 de fevereiro.
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