
 

 

 
 

Getting to the point, with confidence 

Reforço das garantias dos contribuintes e simplificação 
processual 

Foi publicada a Lei n.º 7/2021, de 26 de fevereiro, que reforça as garantias dos contribuintes e 

a simplificação processual, alterando a Lei Geral Tributária (“LGT”), o Código de Procedimento 

e de Processo Tributário (“CPPT”), o Regime Geral das Infrações Tributárias (“RGIT”), o Regime 

Complementar do Procedimento de Inspeção Tributária e Aduaneira (“RCPIT”) e outros atos 

legislativos.  

Em seguida apresentam-se as suas principais alterações. 

Alterações à Lei Geral Tributária 

Responsabilidade dos membros de corpos sociais e responsáveis técnicos 

A responsabilidade subsidiária (e solidária entre si) dos contabilistas certificados pelas dívidas 

tributárias apenas será aplicável caso se demonstre a violação dolosa dos deveres de assunção 

de responsabilidade pela regularização técnica nas áreas contabilística e fiscal ou de assinatura 

de declarações fiscais, demonstrações financeiras e seus anexos.  
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Pagamento das prestações tributárias  

Relativamente às dívidas de recursos próprios tradicionais da União Europeia, o pagamento deverá ser sucessivamente imputado 

pela seguinte ordem a:  

a) Dívida tributária, incluindo juros compensatórios;  

b) Juros moratórios; 

c) Outros encargos legais.  

Adicionalmente, o devedor relativamente a estas dívidas que não possa cumprir integralmente e de uma só vez este tipo de dívida 

poderá requerer o seu pagamento em prestações. 

As alterações em apreço entram em vigor a 1 de julho de 2021. 

Princípio da colaboração 

A colaboração da Administração Tributária e Aduaneira (AT) com os contribuintes passa a compreender a disponibilização no Portal 

das Finanças dos formulários digitais, em formato que possibilite o seu preenchimento e submissão, para o cumprimento das 

obrigações relativas à Declaração de rendimentos de IRS, Declaração periódica de rendimentos de IRC e Declaração anual de 

informação contabilística e fiscal, com a antecedência mínima já prevista de 120 dias em relação à data limite do cumprimento da 

obrigação declarativa. 

Informações relativas a operações financeiras 

As instituições de crédito, sociedades financeiras e as demais entidades que prestem serviços de pagamento passam a ter a 

obrigação de comunicar à AT, o valor dos fluxos de pagamentos com cartões de crédito e de débito ou por outros meios de 

pagamento eletrónico, efetuados por seu intermédio a todos os sujeitos passivos (e não apenas relativamente a sujeitos passivos 

que aufiram rendimentos da categoria B de IRS e de IRC), sem por qualquer forma identificar os mandantes das ordens de 

pagamento. 

Informações vinculativas  

Antes da prestação da informação vinculativa, a AT poderá proceder à audição do requerente não só quando o entender 

conveniente, mas também quando o requerente assim o solicitar no pedido.  

Sem prejuízo da dispensa ou da redução especial da taxa de urgência no caso de os sujeitos passivos requerentes preencherem os 

critérios de insuficiência económica definidos para a concessão da proteção jurídica, pela prestação urgente de uma informação 

vinculativa passa a ser devida uma taxa entre 12,5 unidades de conta e 125 unidades de conta, no caso de pessoas singulares que 

aufiram um rendimento máximo anual até ao limite superior do quarto escalão da tabela de IRS e de micro, pequenas e médias 

empresas, a fixar em função da complexidade da matéria.  

Para efeitos da instrução deste pedido de informação vinculativa, o sujeito passivo deve juntar o documento comprovativo da sua 

certificação como micro, pequena ou média empresa ou facultar à AT a autorização necessária para proceder à verificação da sua 

qualidade, requisitos ou rendimentos. Este aspeto deverá ser regulado no prazo de 90 dias, a contar da data de entrada em vigor 

da presente Lei, por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da justiça. 

As alterações em apreço entrarão em vigor a 1 de julho de 2021. 

Orientações genéricas 

A AT deverá passar a rever as orientações genéricas às quais se encontra vinculada (i.e., circulares, regulamentos ou instrumentos 

de idêntica natureza), de forma a uniformizar a interpretação e a aplicação das normas tributárias quando: 

a) Versem sobre matéria apreciada em decisão sumária por um tribunal superior; ou 

b) Exista acórdão de uniformização de jurisprudência proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo; ou 
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c) Exista jurisprudência reiterada dos tribunais superiores, manifestada em cinco decisões transitadas em julgado no mesmo 

sentido, sem que existam decisões dos tribunais superiores em sentido contrário igualmente transitadas em julgado, em 

número superior. 

Efeitos de decisão favorável ao sujeito passivo 

No procedimento tributário, em caso de procedência total ou parcial de reclamações ou recursos administrativos ou de processo 

judicial, a AT passa a estar obrigada à plena reconstituição da situação que existiria se não tivesse sido cometida a ilegalidade no 

prazo de 60 dias.  

Diferimento e suspensão extraordinários de prazos 

É introduzido um novo regime que permite que, sem prejuízo das regras gerais e especiais de caducidade e prescrição, as 

obrigações tributárias cujo prazo termine no decurso do mês de agosto podem ser cumpridas até ao último dia desse mês, 

independentemente de ser útil, sem quaisquer acréscimos ou penalidades. 

Os prazos do procedimento tributário relativos aos atos praticados pelos contribuintes nos procedimentos abaixo elencados que 

terminem no decurso do mês de agosto são transferidos para o primeiro dia útil do mês seguinte: 

a) As ações preparatórias ou complementares de informação e fiscalização tributária; 

b) A revisão, oficiosa ou por iniciativa dos interessados, dos atos tributários; 

c) O reconhecimento ou revogação dos benefícios fiscais; 

d) A emissão ou revogação de outros atos administrativos em matéria tributária; 

e) As reclamações e os recursos hierárquicos; 

f) A avaliação direta ou indireta dos rendimentos ou valores patrimoniais; 

g) A autoliquidação, retenção na fonte ou repercussão legal a terceiros da dívida tributária, na parte não incompatível com a 

natureza destas figuras; e 

h) O exercício do direito de audição em quaisquer procedimentos ou de esclarecimentos solicitados pela AT. 

Por fim, são agora também suspensos os prazos relativos ao procedimento de inspeção tributária durante o mês de agosto, para 

efeitos do artigo 36º do RCPIT. 

Código de Procedimento e de Processo Tributário  

Avisos e notificações por via postal 

As notificações a entidades bancárias, relativas a pedidos de informação financeira ou outros atos e diligências no âmbito do 

processo de execução fiscal, podem ser realizadas através da plataforma informática de registos e transmissão de ofícios 

protocolada entre o Banco de Portugal e as autoridades públicas ou outras entidades requerentes. 

Juros indemnizatórios 

O pagamento de juros indemnizatórios passa a não estar sujeito a impulso processual da iniciativa do contribuinte. 

Suspensão da execução – Garantias  

A execução passa a ficar ainda suspensa, por um período máximo de 120 dias, contados a partir do termo do prazo de pagamento 

voluntário, para dívidas tributárias em execução fiscal de valor inferior a Euros 5.000 para pessoas singulares, ou Euros 10.000 para 

pessoas coletivas, independentemente da prestação de garantia ou de apresentação de requerimento, até à apresentação do meio 

gracioso ou judicial correspondente, cessando este efeito quinze dias após a sua apresentação, se não for apresentada a 

competente garantia ou obtida a sua dispensa.  

As regras de suspensão das dividas tributárias, mediante a prestação de garantia, passam, igualmente, a ser aplicadas em caso de 

oposição à execução e, bem assim, às dívidas de recursos próprios comunitários. 

As alterações em apreço entrarão em vigor a 1 de janeiro de 2022. 
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Caducidade de garantia 

A garantia prestada pelo contribuinte ou constituída pela AT para suspender a execução em caso de reclamação graciosa, 

impugnação judicial ou oposição passa a caducar nas seguintes situações: 

a) Automaticamente se a reclamação graciosa não estiver decidida no prazo de um ano a contar da data da sua interposição; 

b) Se na impugnação judicial ou na oposição não tiver sido proferida decisão em 1.ª instância no prazo de quatro anos a contar 

da data da sua apresentação e o interessado apresente requerimento no processo. 

Os prazos referidos anteriormente são acrescidos em seis meses quando houver recurso a prova pericial. 

Acresce que, o regime em apreço não se aplica se o atraso na decisão resultar de motivo imputável ao reclamante, impugnante, 

recorrente ou executado.  

A verificação da caducidade cabe (i) no caso de reclamação graciosa, ao órgão competente para a decidir, mediante apresentação 

de requerimento pelo interessado, sendo a decisão proferida no prazo de 30 dias – caso não seja, o requerimento considera-se 

tacitamente deferido; ou (ii) ao tribunal tributário de 1.ª instância onde estiver pendente a impugnação, recurso ou oposição. 

Pagamento em prestações 

O pagamento em prestações das dívidas exigíveis em processo executivo passa a aplicar-se às dívidas de recursos próprios 

comunitários.  

A alteração supra referida entrará em vigor a 1 de julho de 2021. 

Este tipo de pagamento será autorizado desde que se verifique que o executado pela sua situação económica, não pode solver a 

dívida de uma só vez, não devendo o número das prestações em caso algum exceder 36 (como já o era) e o valor de qualquer delas 

ser inferior a um quarto da unidade de conta (ao invés de uma unidade de conta) no momento da autorização, exceto se 

demonstrada a falsidade da situação económica que fundamenta o pedido. 

Regime da reclamação das decisões do órgão de execução fiscal 

Passa a estar previsto que com a remessa para o tribunal tributário de 1.ª instância, a execução fica suspensa até à decisão do 

pleito, desde que a reclamação tenha por objeto matéria que afete a totalidade da tramitação da execução. 

Quando a reclamação incida apenas sobre parte do processo de execução fiscal, o processo suspende-se apenas quanto a esta 

parte. 

Regime Geral das Infrações Tributárias 

Dispensa das coimas 

A não aplicação de coima nos casos em que, nos últimos cinco anos, o agente não tenha (i) sido condenado por decisão transitada 

em julgado, em processo de contraordenação ou de crime por infrações tributárias; e (ii) beneficiado de dispensa ou de pagamento 

de coima com redução nos termos do RGIT passa a ser, igualmente, aplicável às pessoas coletivas. 

Direito à redução das coimas  

As coimas pagas a pedido do agente passam a ser reduzidas se o pedido de pagamento for apresentado: 

a) Sem que tenha sido levantado auto de notícia, recebida participação ou denúncia ou iniciado procedimento de inspeção 

tributária, para 12,5 % do montante mínimo legal (i.e., o montante mínimo da coima estabelecido para os casos de 

negligência), dependendo do pagamento nos 30 dias posteriores à notificação da coima reduzida pela entidade competente e 

a regularização da situação tributária do infrator for efetuada no mesmo prazo. 
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Neste caso, sempre que a regularização da situação tributária do agente não dependa de tributo a liquidar pelos serviços, vale 

como pedido de redução a entrega da prestação tributária ou do documento ou declaração em falta. Caso o pagamento das 

coimas com redução não seja efetuado ao mesmo tempo que a entrega da prestação tributária ou do documento ou 

declaração em falta, o contribuinte é notificado para o efetuar, sob pena de ser levantado auto de notícia e instaurado 

processo contraordenacional. 

 

b) Até ao termo do prazo para apresentação de audição prévia no âmbito de procedimento de inspeção tributária, para 50% do 

montante mínimo legal, se a regularização da situação tributária do infrator for realizada dentro do prazo de 15 dias após a 

realização da reunião de regularização prevista no n.º 4 do artigo 58.º -A do RCPIT.  

A alteração em apreço entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022. 

Coima dependente de prestação tributária 

Sempre que a coima variar em função da prestação tributária, é considerado montante mínimo, para efeitos da alínea a) do ponto 

acima “direito à redução das coimas”, 10% ou 20% da prestação tributária devida, conforme a infração tiver sido praticada, 

respetivamente, por pessoa singular ou coletiva. 

Nos casos em que a coima depender de prestação tributária a liquidar, passa para 30 dias posteriores à notificação (ao invés de 15 

dias), o prazo para pagamento da coima. 

A alteração em apreço entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022. 

Atenuação especial das coimas  

A coima pode agora ser especialmente atenuada a pedido do infrator, no prazo concedido para a defesa, caso este reconheça a sua 

responsabilidade e, no mesmo prazo, regularize a situação tributária. 

Adicionalmente, e quando houver lugar à atenuação especial da coima, os limites máximo e mínimo da coima passam a ser 

reduzidos para metade, não podendo resultar um valor inferior ao que resultaria da aplicação do direito à redução das coimas 

previsto no artigo 30.º do RGIT, nem ser inferior a Euros 25. 

Quando a reduzida gravidade da infração e da culpa do agente o justifique, a entidade competente passa a poder limitar-se a 

proferir uma admoestação. 

A alteração em apreço entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022. 

Infração verificada no decurso da ação de inspeção 

No caso de a infração ser verificada no decurso de procedimento de inspeção tributária e tiver sido requerida a regularização da 

situação tributária até ao termo do prazo para apresentação de audição prévia no âmbito de procedimento de inspeção tributária, 

de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º do RGIT, deve fazer-se menção no documento de regularização que o auto de 

notícia não é elaborado, ficando-se a aguardar o decurso do prazo de regularização de 15 dias após a realização da reunião de 

regularização prevista no n.º 4 do artigo 58.º -A do RCPIT, ao invés do decurso do prazo de pagamento pelo contribuinte. 

Passa a ser instaurado um processo de contraordenação baseado no auto de notícia levantado na sequência do procedimento de 

inspeção tributária após o decurso do prazo referido anteriormente, sem que tenha havido regularização. 

Notificação do arguido  

É aumentado de 10 para 30 dias o prazo que o arguido possui de apresentar defesa e juntar ao processo os elementos probatórios 

que entender, bem como utilizar a possibilidade de pagamento antecipado da coima, obter a atenuação especial da coima, solicitar 

a dispensa da coima, ou, até à decisão do processo, utilizar a possibilidade de pagamento voluntário. 

A alteração em apreço entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022. 
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Antecipação do pagamento da coima 

Passa a ser aplicável a todas as contraordenações (e não apenas às contraordenações simples) a possibilidade de os arguidos que 

pagarem a coima no prazo para a defesa beneficiarem, por efeito da antecipação do pagamento, da redução da coima para um 

valor igual ao mínimo legal cominado para a contraordenação e da redução a metade das custas processuais.  

A alteração em apreço entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022. 

Requisitos da decisão que aplica a coima e respetiva notificação  

O infrator passa a poder efetuar o pagamento da coima ou recorrer judicialmente, sob pena de se proceder à sua cobrança 

coerciva, no prazo de 30 dias (ao invés dos atuais 20 dias). 

A alteração em apreço entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022. 

Recurso das decisões de aplicação das coimas na fase judicial 

O prazo para o recurso para o tribunal de 1ª instância das decisões de aplicação das coimas e sanções acessórias aumenta de 20 

para 30 dias após a sua notificação. 

A alteração em apreço entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022. 

Recurso da sentença 

O prazo para o recurso das sentenças aumenta de 20 para 30 dias a contar da notificação do despacho, da audiência do julgamento 

ou, caso o arguido não tenha comparecido, da notificação da sentença. 

A alteração em apreço entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022. 

Efeito suspensivo 

O prazo para o arguido prestar garantia de forma a efetivar o efeito suspensivo do recurso aumenta de 20 para 30 dias. 

A alteração em apreço entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022. 

Contrabando e introdução fraudulenta no consumo 

Passa a ser punido com pena de prisão de 1 a 4 anos (ao invés de até 3 anos) ou, respetivamente, com pena de multa de 120 a 480 

dias (ao invés de até 360 dias) de multa os crimes descritos nos artigos 92º (Contrabando) e 96º (Introdução fraudulenta no 

consumo) do RGIT. 

Descaminho 

À violação do dever de declaração de dinheiro líquido não é possível a aplicação da redução de coima, devendo ser sempre 

instaurado processo de contraordenação 

que garanta, em qualquer caso, a suscetibilidade de apreensão do dinheiro, prevista neste regime. 

Notificação para regularização  

A Lei em apreço introduz uma nova disposição (artigo 28º A do RGIT), segundo a qual o infrator passa a ser notificado para, no 

prazo de 30 dias, proceder à regularização da situação tributária, devendo ainda esta notificação informar sobre a possibilidade de 

exercício do direito à redução de coima. 

A alteração em apreço entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022. 
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Regularização da situação tributária  

Estabelece-se o conceito de “regularização da situação tributária” como o cumprimento das obrigações tributárias que deram 

origem à infração. 

Todavia, nos casos em que a regularização da situação tributária já não seja possível, passam a dever ser considerados apenas os 

restantes requisitos previstos para efeitos de redução, dispensa ou atenuação especial de coima.  

Quando a regularização da situação tributária seja apenas parcial, nos casos em que o pedido de redução de coima é efetuado até 

ao termo do prazo para apresentação de audição prévia no âmbito de procedimento de inspeção tributária, a percentagem de 

redução é reduzida para 40%. 

A alteração em apreço entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022. 

Regime Complementar do Procedimento de Inspeção Tributária e Aduaneira 

Suspensão do prazo para conclusão do procedimento de inspeção 

O prazo para conclusão do procedimento de inspeção passa também a suspender-se quando seja requerida a regularização da 

situação tributária pela entidade inspecionada, mantendo-se a suspensão até à data da reunião de regularização, ou, caso haja 

lugar à assinatura de documento de regularização no âmbito do procedimento de inspeção, até ao termo do prazo de 15 dias após 

a realização da reunião. 

A alteração em apreço entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022. 

Cumprimento de obrigações tributárias  

A entidade inspecionada passa a poder, apenas após a notificação do projeto de conclusões do relatório (e já não no decurso do 

procedimento de inspeção), proceder, no todo ou em parte, à regularização da sua situação tributária (i.e., ao cumprimento das 

obrigações em falta), mesmo quando as infrações tenham sido apuradas no âmbito do mesmo procedimento. 

Esta regularização passa a ser desencadeada, mediante requerimento, da entidade inspecionada, dirigido ao dirigente do serviço 

competente para o procedimento de inspeção, apresentado no prazo concedido para audição prévia, com identificação das 

correções constantes do projeto de relatório relativamente às quais a regularização é pretendida. 

A alteração em apreço entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022. 

Conclusão do procedimento de inspeção 

Passa a ser possível o envio, no prazo de 10 dias após a notificação da nota de diligência, do relatório final com vista à identificação 

e sistematização dos factos detetados e sua qualificação jurídico-tributária, por transmissão eletrónica de dados, através do serviço 

público de notificações associado à morada digital única, da caixa postal eletrónica ou na respetiva área reservada do Portal das 

Finanças. 

O referido relatório deverá passar a indicar, adicionalmente, a não regularização ou a regularização parcial da situação tributária 

acordada no documento de regularização. A alteração em apreço entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022. 

O eventual pedido de redução de coima solicitado pelo sujeito passivo deixará de ser referido no relatório final. A alteração em 

apreço entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022. 

Informação sobre operações realizadas com contingência fiscal 

O relatório final a elaborar para conclusão do procedimento de informação sobre operações realizadas com contingência fiscal 

pode agora ser notificado ao contribuinte, para além de carta registada, por transmissão eletrónica de dados, através do serviço 

público de notificações associado à morada digital única, da caixa postal eletrónica ou na respetiva área reservada do Portal das 

Finanças. 
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Reunião de regularização  

Passa a estar prevista a realização de uma reunião de regularização, a qual deverá ser agendada entre a entidade inspecionada, ou 

mandatário com poderes especiais para este efeito, o inspetor tributário e o dirigente do serviço competente para o procedimento 

de inspeção, após a apresentação do requerimento pela entidade inspecionada para a regularização da sua situação tributária, com 

o objetivo de definir os exatos termos em que a regularização pretendida se deve concretizar (designadamente, quais as obrigações 

declarativas a cumprir para o efeito pela entidade inspecionada). 

Salienta-se que esta reunião deverá ter lugar no prazo máximo de 15 dias após a entrada do requerimento, devendo a entidade 

inspecionada indicar duas datas alternativas, compreendidas nesse período, e o meio de contacto preferencial. A não comparência 

da entidade inspecionada vale como desistência do pedido de reunião. 

Os termos da regularização são reduzidos a escrito num documento a assinar conjuntamente pelo dirigente do serviço competente 

para o procedimento de inspeção e pela entidade inspecionada ou por quem a legalmente represente, devendo esta proceder 

voluntariamente ao cumprimento das obrigações dele constantes no prazo de 15 dias após a realização da reunião. É de salientar 

que a assinatura pela entidade inspecionada ou por quem a legalmente represente do documento de regularização preclude o 

direito de esta sindicar a legalidade das correções projetadas objeto do documento assinado, caso proceda à regularização no 

prazo de 15 dias.  

A alteração em apreço entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022. 

Alteração ao Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária 

Designação dos árbitros 

Aquando da designação dos árbitros pelas partes, quando o tribunal arbitral funcione com intervenção do coletivo, passam a ser 

elegíveis para o sorteio apenas os árbitros que não sejam mandatários ou não integrem escritório de advogados em que um dos 

seus membros seja mandatário em qualquer processo arbitral tributário pendente. 

A designação dos árbitros, quando efetuada pelo Conselho Deontológico, passa a considerar os árbitros inscritos na lista por 

categoria de tributo, por sorteio público, sendo apenas elegíveis para o sorteio os árbitros que não sejam mandatários ou não 

integrem escritório de advogados em que um dos seus membros seja mandatário em qualquer processo arbitral tributário 

pendente. 

Requisitos de designação dos árbitros 

Passa a estar previsto que quando o tribunal arbitral funcione com intervenção do coletivo, o árbitro-presidente é designado de 

entre juristas que tenham exercido funções públicas de magistratura ou possuam doutoramento na área das ciências jurídico-

económicas, e desde que, nos últimos dois anos, não tenha prestado serviços profissionais, de qualquer natureza, a qualquer parte 

no âmbito de um processo arbitral tributário. 

Os árbitros que integrem a lista de árbitros presidente não podem ser designados pelas partes. 

Pedido de constituição de tribunal arbitral 

Todas as notificações serão efetuadas por via eletrónica através do sistema de gestão processual do Centro de Arbitragem 

Administrativa, devendo este certificar a data da elaboração da notificação, que se presume realizada no 3.º dia posterior ao da 

elaboração, ou no 1.º dia útil seguinte quando este não o seja, nos termos da lei processual civil, com as devidas adaptações. 

Entrada em vigor 

A Lei n.º 7/2021, de 26 de fevereiro, entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, sem prejuízo das exceções referidas ao 

longo do presente documento. 

 

Para mais informações recomendamos a consulta da Lei n.º 7/2021, de 26 de fevereiro de 2021. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368130/details/maximized?serie=I&day=2021-02-26&date=2021-02-01


Tax News Flash nº 10/2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

“Deloitte” refere-se a uma ou mais firmas membro e respetivas entidades relacionadas da rede global da 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). A DTTL (também referida como “Deloitte Global”) e cada uma das 

firmas membro são entidades legais separadas e independentes. A DTTL não presta serviços a clientes. Para 

mais informação aceda a www.deloitte.com/pt/about 

 

A Deloitte é líder global na prestação de serviços de audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax e 

serviços relacionados. A nossa rede de firmas membro compreende mais de 150 países e territórios e presta serviços a 

quatro em cada cinco entidades listadas na Fortune Global 500®. Para conhecer o impacto positivo criado pelos 

aproximadamente 312.000 profissionais da Deloitte aceda a www.deloitte.com 

 

Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de 

serviços profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades 

relacionadas (em conjunto a “Rede Deloitte”). Deve aconselhar-se com um profissional qualificado antes de tomar 

qualquer decisão que possa afetar as suas finanças ou negócio. Nenhuma entidade da Rede Deloitte pode ser 

responsabilizada por quaisquer danos ou perdas sofridos por quem haja baseado a sua decisão nesta comunicação. 

 

© 2021. Para informações, contacte Deloitte Tax S.A  

 

 
Lisboa 
Deloitte Hub  
Tel: + 351 210 422 500  
 
Porto 
Bom Sucesso Trade Center 
Tel: + 351 225 439 200 

 

PTDeloittetax@deloitte.pt 
 
 
 

 
Deloitte Tax 
Somos confiança 
 

O nosso maior investimento 

está na ligação que 

construímos com os nossos 

clientes. Somos hoje mais 

tecnológicos, inovadores e 

ágeis, e esta é a nossa marca. 

Quando investimos, investimos 

em confiança. 

 

file://///Ptporfs09/groups/TAX_GERAL/COMMON/AAA_Tecnico/Tax%20NewsFlash/www.deloitte.com/pt/about
file://///Ptporfs09/groups/TAX_GERAL/COMMON/AAA_Tecnico/Tax%20NewsFlash/www.deloitte.com
mailto:PTDeloittetax@deloitte.pt

