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Código de Processo Tributário 

 
DL 154/91  
PREÂMBULO 
1. A reforma fiscal, integrada pelos novos Códigos do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares (CIRS), do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 
(CIRC), da Contribuição Autárquica (CCA) e do Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(CIVA), não se traduz somente numa modificação das bases da incidência e das regras de 
determinação da matéria tributável daqueles impostos. Exprime também uma nova 
relação entre a administração fiscal e o contribuinte, fundada numa muito mais estrita 
vinculação legal da primeira em todos os seus actos e na plena devolução ao segundo da 
responsabilidade dos seus comportamentos e declarações. 
A presunção da verdade dos actos do Fisco foi substituída pela presunção da verdade dos 
actos do cidadão-contribuinte, cabendo ao Fisco, em caso de tributação por métodos 
indiciários ou por presunção, fundamentar não apenas o seu uso, mas a própria 
quantificação da matéria tributável apurada, a qual é, finalmente, susceptível de completa 
apreciação pelos tribunais tributários. 
Por isso, ficaria inacabada uma reforma fiscal que não contemplasse o processo 
tributário. Se tal acontecesse, a inovação introduzida por aqueles Códigos na relação 
Fisco-contribuinte apenas abrangeria alguns impostos, quando não há qualquer razão para 
a não estender aos restantes, e, por outro lado, os próprios direitos reconhecidos aos 
contribuintes pelos novos diplomas careceriam, dada a insuficiência dos actuais meios 
graciosos e contenciosos, da tutela adequada. 
2. Optou-se, dada a natureza e alcance das transformações exigidas, que passam também 
pela substituição do processo de transgressão pelo processo de contra-ordenação fiscal, 
como consequência do Regime Jurídico das Infracções Fiscais não Aduaneiras, por um 
Código de Processo Tributário. O Código de Processo das Contribuições e Impostos 
reflete demasiadamente o ordenamento jurídico-tributário anterior à reforma fiscal para 
poder receber, sem prejuízo da sua coerência, as modificações pretendidas.  
3. No título I consagra-se, em função do que ficou dito, todo um conjunto de garantias 
dos contribuintes que constituem outras tantas formas de vinculação da actividade 
tributária e em que se destancam, pela importância, o direito à fundamentação dos actos 
tributários, o direito de reclamação e de impugnação de todos os actos da administração 
fiscal que afectem os direitos e interesses legítimos dos contribuintes, incluindo os de 
quantificação da matéria tributável, e o direito à redução das coimas antes de instaurado o 
processo de contra-ordenação fiscal. 
Ainda no título I, encurta-se o prazo de prescrição das obrigações tributárias, tendo em 
conta a actual rapidez da vida económica e a modernização em curso dos meios de 
fiscalização tributária. 
Regula-se, por fim, a notificação e a citação em processos fiscais, de modo a assegurar ao 
contribuinte os meios indispensáveis para reagir contra as decisões que lhe digam 
respeito. 
No título II salienta-se, pela sua natureza profundamente inovatória, o novo meio de 
reacção dos contribuintes contra a fixação da matéria tributária pela administração fiscal, 
que lhes permite contraditar tais actos no seio de comissões onde estão directamente 
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representados, o novo regime de reclamação graciosa, que, sem prejuizo das garantias 
dos contribuintes, prescinde definitivamente da controversa dicotomia reclamação 
ordinária-reclamação extraordinária, e a generalização aos restantes impostos do sistema 
de cobrança consagrado pelos Códigos do IRS, do IRC e da CA. 
O título III, além de regular a impugnação dos actos de quantificação da matéria 
tributável, bem como a impugnação dos actos de autoliquidação, retenção na fonte e 
pagamento por conta, procede a uma justa e equilibrada distribuição do ónus da prova no 
processo tributário, introduz providências cautelares aplicáveis em caso de receio de 
frustração de créditos fiscais e admite recurso judicial, até agora inexistente, contra os 
actos cautelares de apreensão de bens. Eliminou-se, enfim, o recurso obrigatório, 
submetendo-se a Fazenda Pública ao ónus de alegar. 
O título IV, além de admitir o pagamento voluntário de coimas com uma redução 
decorrente do reconhecimento pelo contribuinte da sua responsabilidade (na sequência 
das normas que, no título I, regulam a redução de coimas pagas antes de instaurado o 
processo contra-ordenacional), confere ao representante da Fazenda Pública, no recurso 
judicial das coimas, as atribuições do Ministério Público no regime geral das contra-
ordenações. 
Atende-se para tal solução, aos factos de a Fazenda Pública dispor de um representante 
próprio nos tribunais tributários vocacionado para intervir na especificidade das matérias 
judiciais fiscais e de a Constituição apenas reservar ao Ministério Público a competência 
para acusar em matéria criminal, a qual é, nos termos constitucionais, preservada. 
Na execução fiscal, regulada no título V, constituem alterações fundamentais as 
consistentes na atribuição da possibilidade de requerer o pagamento em prestações e 
requerer a dação em pagamento antes da oposição à execução, o que permite acelerar a 
marcha processual, o alargamento dos fundamentos da oposição à execução, de modo a 
abranger a legalidade da dívida exequenda onde a lei não reconheça ao executado meio 
judicial de recorrer ou impugnar, e a introdução de disposições que assegurem maior 
eficácia à venda dos bens. Por fim, o papel do chefe da repartição de finanças passou a 
ser designado de harmonia com as funções administrativas efectivamente exercidas, 
pondo-se termo à controversa figura de "juiz auxiliar". 
Assim: 
No uso da autorização legislativa concedida pela Lei nº 37/90, de 10 de Agosto, e nos 
termos da alínea b) do nº 1 do artigo 201º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 
 
ARTIGO 1º - Aprovação do Código de Processo Tributário  
APROVACAO DO CPT - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
É aprovado o Código de Processo Tributário, que faz parte integrante do presente 
decreto-lei. 
 
ARTIGO 2º - Início de vigência do Código de Processo Tributário  
ENTRADA EM VIGOR - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – O Código de Processo Tributário entrará em vigor em 1 de Julho de 1991, aplicando-
se aos processos pendentes em tudo quanto não for contrariado pelo presente decreto-lei. 
2 – As normas que regulamentam o processo de contra-ordenação fiscal, incluindo o 
direito de redução das coimas pagas antes da sua instauração, entram em vigor no dia 
imediato ao de publicação do Código. 



 3 

Anotações 
 
ARTIGO 3º - Obrigatoriedade da constituição de advogado  
ADVOGADOS/JURISC./SOLICITADORES - CONSTITUICAO DE ADVOGADO - 
CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
A constituição de advogado será apenas exigível nos processos a instaurar após a entrada 
em vigor do Código. 
Anotações 
 
ARTIGO 4º - Prazos de caducidade e prescrição  
PRAZO DE CADUCIDADE - PRAZO DE PRESCRIÇÃO - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
Os novos prazos de caducidade e prescrição só serão aplicáveis à sisa e ao imposto sobre 
as sucessões e doações após a introdução no respectivo Código das normas necessárias de 
adaptação. 
Anotações 
 
ARTIGO 5º - REVOGADO  
REVISAO DA MATERIA TRIBUTAVEL - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 
(CPT) 
REVOGADO. Continua a aplicar-se às reclamações pendentes (cfr. artigo 7º do Decreto-
Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 6º - Indeferimento Tácito  
INDEFERIMENTO TACITO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
O prazo referido no artigo 125º do Código conta-se apenas a partir da data da sua entrada 
em vigor. 
Anotações 
 
ARTIGO 7º - Impostos de cobrança virtual  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - RECLAMAÇÕES E IMPUGNAÇÕES - IMPOSTOS DE 
COBRANCA VIRTUAL - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Enquanto os respectivos códigos ou leis tributárias não forem adaptados às disposições de 
cobrança do novo Código, os impostos de cobrança virtual continuarão a ser cobrados 
pelo actual regime, o qual também se aplicará à contagem dos respectivos prazos de 
reclamação ou impugnação judicial. 
Anotações 
 
ARTIGO 8º - Imposto liquidado fora do processo de contra-ordenação fiscal  
CONTRA-ORDENAÇÕES - LIQUIDAÇÕES FORA DO PROCESSO - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Os impostos que, por força do Código, deixarem de ser liquidados no processo de contra-
ordenação fiscal serão, a partir da sua entrada em vigor, liquidados fora dele, ficando 
competentes para a sua liquidação, salvo disposição legal em contrário, as repartições de 
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finanças da área da ocorrência dos respectivos factos tributários. 
Anotações 
 
ARTIGO 9º - Execução Fiscal  
CITACAO - EXECUCOES FISCAIS PENDENTES - PENHORAS - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1.- Continuarão a correr nos tribunais de 1.ª Instância de Lisboa e Porto as execuções 
fiscais instauradas até à data da entrada em vigor do Código, devendo transitar em 1 de 
Janeiro de 1994 para as repartições de finanças competentes, nos termos do mesmo 
diploma legal, as então ainda pendentes. 
2.- Enquanto os processos de execução referidos no número anterior não transitarem para 
as repartições de finanças respectivas, as competências atribuídas pelo Código de 
Processo Tributário ao chefe de repartição ou outras autoridades fiscais serão exercidas 
pelo juiz da execução, salvo se forem conferidas ao Ministro das Finanças, caso em que 
este exercê-las-á de imediato. 
3.- Durante o prazo referido no nº 1 manter-se-a a obrigatoriedade da citação dos chefes 
de secretaria dos tribunais tributários de Lisboa e Porto, nos termos do artigo 32º do 
Código de Processo das Contribuições e Impostos, que, para o efeito, continuará em 
vigor. 
4.- Se nos processos de execução fiscal pendentes tiver havido citação, poderão os 
executados requerer o pagamento em prestações no prazo de 20 dias a contar da entrada 
em vigor do Código de Processo Tributário ou optar, no caso de beneficiarem já desta 
modalidade de pagamento, pelo regime de prestações previsto naquele Código, 
considerando-se para o cálculo do número de prestações o montante inicial da dívida e o 
número de meses decorridos desde o vencimento da primeira prestação até à data em que 
se verifique a opção. 
5.- As disposições do Código de Processo das Contribuições e Impostos relativas a 
penhora de títulos de anulação manter-se-ão em vigor enquanto estes devam ser 
processados nos termos das leis tributárias. 
6.- Ficam revogadas todas as normas que atribuam competência territorial diversa da 
consagrada no Código para o processo de execução fiscal. 
Anotações 
 
ARTIGO 10º - Alterações ao Código  
ALTERAÇÕES - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
As alterações que de futuro se fizerem sobre matéria regulada no novo Código serão 
inseridas no lugar próprio, devendo ser sempre efectuadas por meio de substituição dos 
artigos alterados, supressão dos revogados ou aditamento dos novos. 
 
ARTIGO 11º - Revogação do Código de Processo das Contribuições e Impostos  
REVOGAÇÃO DE LEI ANTERIOR - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
É revogado a partir das entrada em vigor do Código de Processo Tributário, aprovado 
pelo presente Decreto-Lei, o Código de Processo das Contribuições e Impostos, na 
redacção aprovada pelo Decreto-Lei nº 45 005, de 27 de Abril de 1963, com as 
posteriores alterações, bem como toda a legislação contrária ao Código aprovado pelo 
presente decreto-lei, salvo as excepções previstas neste diploma e no Decreto-Lei nº 20-
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A/90, de 15 de Janeiro. 
Anotações 
 
ARTIGO 12º - Aprovação de diplomas complementares  
DIPLOMAS COMPLEMENTARES - SERVIÇOS DE JUSTIÇA FISCAL - CÓDIGO 
DAS CUSTAS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
O Governo aprovará até 1 de Outubro de 1991 os diplomas complementares, 
designadamente sobre matéria de custas e organização dos serviços de justiça fiscal, 
necessários à execução do presente Código. 
Anotações 
 
ARTIGO 13º - Ministério Público  
MINISTÉRIO PÚBLICO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Os quadros de magistrados do Ministério Público serão fixados por portaria conjunta 
dos Ministros das Finanças e da Justiça. 
2 – As competências atribuídas ao Ministério Público no artigo 41º do Código serão 
dispensadas até ao preenchimento dos seus lugares, sem prejuizo do direito de designação 
de representantes não magistrados nos termos da lei. 
Anotações 
 
Código de Processo Tributário  
TÍTULO I - DO ORDENAMENTO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO  
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS  
ARTIGO 1º - Âmbito  
AMBITO DE APLICACAO DO CPT - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 
(CPT) 
O processo relativo ao exercício dos direitos tributários, incluindo os de natureza 
parafiscal, rege-se pelo presente Código em tudo o que não seja estabelecido em leis 
especiais. 
Anotações 
 
ARTIGO 2º - Casos omissos  
CASOS OMISSOS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
São de aplicação supletiva no processo tributário, de acordo com a natureza do caso 
omisso: 
a) As normas de natureza processual dos códigos fiscais e de outras leis tributárias; 
b) As normas sobre organização e processo nos tribunais administrativos e fiscais; 
c) As normas sobre a organização dos serviços de justiça fiscal; 
d) As normas sobre a organização da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos; 
e) Regime Jurídico das Infracções Fiscais não Aduaneiras; 
f) O Código de Processo Civil. 
Anotações 
 
ARTIGO 3º - REVOGADO  
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
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Anotações 
Redacções Anteriores 
 
CAPÍTULO II - DAS RELAÇÕES TRIBUTARIAS  
SECÇÃO I - DA PERSONALIDADE E CAPACIDADE TRIBUTARIAS  
ARTIGO 4º - Personalidade tributária e judiciária  
PERSONALIDADE TRIBUTARIA - PERSONALIDADE JUDICIARIA - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – REVOGADO. 
2 – A personalidade judiciária tributária resulta da personalidade tributária. 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 5º - REVOGADO  
CAPACIDADE TRIBUTARIA - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 6º - Mandato para a prática de actos de natureza tributária  
MANDATOS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Os interessados ou seus representantes legais podem conferir mandato, sob a forma 
prevista na lei, para a prática de actos de natureza tributária que não tenham carácter 
pessoal. 
Anotações 
 
ARTIGO 7º - Mandato judicial  
MANDATOS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – É obrigatória a constituição de advogado nas causas judiciais cujo valor exceda o 
quádruplo da alçada do tribunal de comarca em processo civil, bem como nos processos 
da competência do Tribunal Tributário de 2.ª Instância e do Supremo Tribunal 
Administrativo (Decreto-Lei nº 47/95, 10 de Março). 
2 – No caso de não intervir mandatário judicial, a assinatura do interessado será 
reconhecida por notário, se não for apresentado bilhete de identidade, do qual se fará a 
competente anotação. 
3 – Quando o interessado não souber ou não puder escrever, será admitida a assinatura a 
rogo. 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 8º - REVOGADO  
GESTOR DE NEGÓCIOS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
Anotações 
Redacções Anteriores 
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ARTIGO 9º - REVOGADO  
SUJEITO ACTIVO DA RELACAO TRIBUTARI - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 10º - REVOGADO  
SUJEITO PASSIVO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 11º - Responsabilidade fiscal por dívidas de outrem  
RECLAMAÇÕES E IMPUGNAÇÕES - RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA - 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 
(CPT) 
1 – REVOGADO 
2 – REVOGADO 
3 – O prazo para reclamar ou impugnar conta-se a partir da data da citação no processo 
de execução fiscal. 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 12º - REVOGADO  
ESTABELECIMENTO INDIVIDUAL - RESPONSABILIDADE FISCAL - CÓDIGO 
DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 13º - REVOGADO  
RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA - GERENTES - ADMINISTRADORES - 
CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 14º - REVOGADO  
RESPONSABILIDADE - ADMINISTRADOR DA MASSA FALIDA - 
LIQUIDATÁRIOS DAS SOCIEDADES - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 
(CPT) 
REVOGADO 
 
Anotações 
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Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 14º-A - REVOGADO  
ESTRANGEIROS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CPT/LEG. - 
RESPONSAVEIS PELO IMPOSTO 
REVOGADO 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 15º - REVOGADO  
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - DEVEDOR DO IMPOSTO - TITULARES DOS 
RENDIMENTOS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 16º - REVOGADO  
PRINCIPIO GERAL - INTERESSE PUBLICO - ADMINISTRAÇÃO FISCAL - 
CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 17º - REVOGADO  
PRINCIPIOS DA ACTIVIDADE TRIBUTARIA - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 18º - Definitividade dos actos tributários  
ACTOS TRIBUTARIOS - ACTOS DEFINITIVOS - DIREITOS DOS 
CONTRIBUINTES - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Os actos tributários praticados por autoridade fiscal competente em razão da matéria são 
definitivos quanto à fixação dos direitos dos contribuintes, sem prejuízo da sua eventual 
revisão ou impugnação nos termos deste Código. 
Anotações 
 
ARTIGO 19º - REVOGADO  
GARANTIA DOS CONTRIBUINTES - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 
(CPT) 
REVOGADO 
 
Anotações 
Redacções Anteriores 
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ARTIGO 20º - REVOGADO  
GARANTIA DOS CONTRIBUINTES - DIREITO Á INFORMAÇÃO - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 21º - REVOGADO  
DIREITO A FUNDAMENTACAO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO. 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 22º - Comunicação ou notificação insuficiente  
OMISSAO DA FUNDAMENTACAO - NOTIFICAÇÃO INSUFIENTE - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Se a comunicação ou notificação da decisão em matéria tributária não contiver a sua 
fundamentação legal, bem como outros requisitos exigidos pelas leis tributárias, pode o 
interessado, dentro de 30 dias ou dentro do prazo para reclamação, recurso ou 
impugnação que desta decisão caiba, se inferior, requerer a notificação dos que tenham 
sido omitidos ou a passagem de certidão que os contenha, isenta de qualquer pagamento. 
2 – Se o interessado usar da faculdade concedida no número anterior, o prazo para a 
reclamação ou para a impugnação judicial conta-se a partir da notificação ou da entrega 
da certidão que tenha sido requerida. 
3 – A apresentação do requerimento previsto no nº 1 pode ser provada por duplicado do 
mesmo, com o registo de entrada no serviço que promoveu a comunicação ou notificação 
ou por outro documento autêntico. 
Anotações 
 
ARTIGO 23º - REVOGADO  
DIREITO DE RECLAMACAO E IMPUGNACAO - DIREITO DE AUDICAO - 
DIREITO DE OPOSICAO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 24º - Direitos a juros indemnizatórios  
JUROS INDEMNIZATORIOS - ERRO IMPUTÁVEL AOS SERVIÇOS - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – REVOGADO 
2 – REVOGADO 
3 – REVOGADO 
4 – Os juros indemnizatórios serão liquidados e pagos no prazo de 90 dias contados a 
partir da decisão que reconheceu o respectivo direito ou do dia seguinte ao do termo do 
prazo referido no nº 2. 
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5 – Se a decisão que reconheceu o direito a juros indemnizatórios for judicial, o prazo 
referido no número anterior conta-se a partir da data da extinção do processo. 
6 – Os juros serão contados desde adata do pagamento do imposto indevido até à data da 
emissão da respectiva nota de crédito. 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 25º - Direito à redução das coimas  
DIREITO A REDUCAO DAS COIMAS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 
(CPT) 
1 – As coimas pagas a pedido do contribuinte apresentado antes da instauração do 
processo contra-ordenacional serão reduzidas nos termos seguintes: 
a) Se o pedido de pagamento for apresentado nos 30 dias posteriores ao da prática da 
infracção e não tiver sido levantado auto de notícia, recebida participação ou denúncia ou 
iniciada fiscalização ou exame à escrita pelos serviços da administração fiscal, para 25% 
do montante mínimo legal (Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro); 
b) Se o pedido de pagamento for apresentado depois do prazo referido na alínea anterior, 
sem que tenha sido levantado auto de notícia, recebida participação ou denúncia ou 
iniciada fiscalização ou exame à escrita, para 50% do montante mínimo legal (Decreto-
Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro); 
c) Se o pedido de pagamento for apresentado nos três dias úteis posteriores ao início da 
fiscalização ou do exame à escrita e a infracção for meramente negligente, para metade 
do montante fixado pela entidade competente, não podendo, porém, a coima a pagar ser 
inferior ao respectivo montante mínimo legal. 
2 – No caso da alínea a) do nº 1, será considerado sempre montante mínimo da coima o 
estabelecido para os casos de negligência (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
3 – No caso do montante mínimo da coima a pagar ser o devido em caso de dolo não é 
igualmente instaurado processo contra-ordenacional, mas o contribuinte é previamente 
ouvido (Aditado pelo Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro). 
4 – No caso de o pedido de pagamento da coima ser apresentado, nos termos das alíneas 
a) e b) do nº 1, por pessoa colectiva ou equiparada, serão isentos de coima pela sua 
responsabilidade individual na mesma contra-ordenação os respectivos administradores 
ou gerentes, bem como outras pessoas que exerçam funções de administração (Era o 
anterior nº 3 passou a nº 4 pelo Decreto-Lei nº 23&97, de 23 de Janeiro). 
5 – Para o fim da alínea c) do nº 1, o requerente deverá dar conhecimento do pedido ao 
funcionário da fiscalização que elaborará relatório sucinto das faltas verificadas, com a 
sua qualificação, não prejudicando a falta de auto os direitos que caberiam a entidade a 
que pertence o autuante (Era o anterior nº 4; passou a nº 5 pelo Decreto-Lei nº 23/97, de 
23 de Janeiro). 
6 – O relatório referido no número anterior será enviado à entidade competente para 
aplicação da coima (Era o anterior nº 5; passou a nº 6 pelo Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de 
Janeiro). 
7 – O produto das coimas pagas nos termos das alíneas a) e b) do nº 1 constituirá 
integralmente receitado Estado, sendo o das referidas na alínea c) dividido e distribuido 
nos termos gerais (Era o anterior nº 6; passou a nº 7 pelo Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de 
Janeiro). 
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Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 26º - Requisitos do direito à redução  
REQUISITOS - DIREITO A REDUCAO DAS COIMAS - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – O direito à redução das coimas previsto no artigo anterior depende: 
a) Nos casos das alíneas a) e b), do pagamento nos 15 dias posteriores ao da entrada nos 
serviços de administração fiscal do pedido de redução; 
b) No caso da alínea c), bem como no do artigo 28º, do pagamento nos 15 dias 
posteriores à notificação da coima pela entidade competente; 
c) Da regularização da situação tributária do infractor dentro do prazo referido nas alíneas 
anteriores. 
2 – Em caso de incumprimento do disposto no número anterior, será de imediato 
instaurado processo contra-ordenacional. 
3 – Entende-se por regularização da situação tributária, para efeitos deste artigo, o 
cumprimento das obrigações fiscais que deram origem à infracção. 
4 – Sempre que, nos casos das alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 25º, a regularização da 
situação tributária do contribuinte não dependa de imposto a liquidar pelos serviços, vale 
como pedido de redução a entrega da prestação tributária ou do documento ou declaração 
em falta. 
5 – Se, nas circunstâncias do número anterior, o pagamento das coimas com redução não 
for efectuado ao mesmo tempo que a entrega da prestação tributária ou do documento ou 
declaração em falta, o contribuinte será notificado para o efectuar no prazo de 15 dias, 
sob pena de ser levantado auto de notícia e instaurado processo contra-ordenacional. 
Anotações 
 
ARTIGO 27º - Coima dependente de imposto em falta  
COIMA VARIAVEL - COIMA MINIMA - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 
(CPT) 
1 – Sempre que a coima variar em função do imposto, será considerado montante 
mínimo, para efeitos das alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 25º, 5% ou 10% do imposto 
devido, conforme a infracção tiver sido praticada, respectivamente, com negligência ou 
dolo, não podendo ultrapassar a coima o montante mínimo cominado na lei (Decreto-Lei 
nº 23/97, de 23 de Janeiro). 
2 – No caso referido no número anterior e se o infractor for pessoa colectiva, os limites 
nele referidos elevam-se para o dobro (Aditado pelo Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de 
Janeiro). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 28º - Coima dependente de imposto a liquidar  
COIMAS - REDUÇÃO DAS COIMAS - COIMA DEPENDENTE DE IMP.A 
LIQUIDAR - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Se o montante da coima depender de imposto a liquidar, a sua aplicação aguardará a 
liquidação do imposto, sem prejuízo do benefício da redução se for paga nos 15 dias 
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posteriores à notificação. 
 
ARTIGO 29º - Correcção da coimas pagas  
CORRECÇÃO DAS COIMAS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – No caso de se verificar a falta das condições estabelecidas nos artigos anteriores, a 
liquidação das coimas será corrigida levando-se em conta o montante já pago. 
2 – Se a correcção das coimas não implicar a perda do direito à redução, será o 
contribuinte notificado para pagar a diferença no prazo de 15 dias, sob pena de 
instauração imediata do processo contra-ordenacional e perda do direito à redução da 
parte da coima não paga. 
 
ARTIGO 30º - Inexistência de direito à redução  
REDUÇÃO DAS COIMAS - SANCAO ACESSORIA - PROCESSO CONTRA-
ORDENACIONAL - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Não haverá direito à redução das coimas nos termos dos artigos anteriores se à 
infracção couber sanção acessória, caso em que será instaurada de imediato o processo 
contra-ordenacional. 
2 – Se, no processo contra-ordenacional a que se refere o número anterior, não for 
aplicada sanção acessória, o contribuinte goza do direito da redução da coima se a tiver 
requerido nos termos do artigo 25º e a pague nos 15 dias posteriores à notificação da 
decisão. 
Anotações 
 
ARTIGO 31º - Garantias dos créditos do Estado  
COBRANCA COERCIVA - CREDITOS DO ESTADO - GARANTIAS DOS 
CREDITOS DO ESTADO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Constituem garantias dos créditos do Estado, além de outras previstas na lei, a sua 
cobrança coerciva mediante processo de execução fiscal e o direito dereclamação dos 
créditos fiscais em processo de execução que não sigam os termos da execução fiscal. 
 
ARTIGO 32º - REVOGADO  
ACTOS NULOS - ACTOS ANULAVEIS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 
(CPT) 
REVOGADO 
 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 32º-A - Actos ineficazes  
CPT/LEG. - ACTOS INEFICAZES 
São ineficazes os actos ou negócios jurídicos quando se demonstre que foram realizados 
com o único ou principal objectivo de redução ou eliminação dos impostos que seriam 
devidos em virtude de actos ou negócios jurídicos de resultado económico equivalente, 
caso em que a tributação recai sobre estes últimos. 
 
ARTIGO 33º - REVOGADO  
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CADUCIDADE DO DIREITO A LIQUIDAÇÃO - NOTIFICAÇÕES - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 34º - REVOGADO  
PRESCRIÇÃO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTERRUPCAO DA 
PRESCRICAO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 35º - Prescrição do procedimento por contra-ordenações fiscais  
PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL - INTERRUPCAO DA PRESCRICAO - 
CONTRA-ORDENAÇÕES FISCAIS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – O procedimento por contra-ordenações fiscais prescreve no prazo de cinco anos a 
contar do momento da prática da infracção. 
2 – Sempre que o processo por contra-ordenações fiscais for suspenso por motivo da 
instauração de processo gracioso ou judicial onde se discuta situação tributária de que 
dependa a qualificação da infracção, fica também suspenso o prazo de prescrição do 
respectivo procedimento. 
3 – No caso de pedido de pagamento da coima antes de instaurado o processo de contra-
ordenação fiscal, o prazo de prescrição suspende-se desde a apresentação do pedido até à 
notificação para o pagamento. 
4 – A prescrição do procedimento por contra-ordenações fiscais interrompe-se com 
qualquer notificação ou comunicação ao arguido dos despachos, decisões ou medidas 
contra ele tomados, com a realização de quaisquer diligências de prova ou com quaisquer 
declarações que o arguido tenha proferido no exercício do direito de audição e defesa. 
5 – Em caso de concurso de crimes e contra-ordenações, a interrupção da prescrição do 
procedimento criminal determina a interrupção do procedimento por contra-ordenação. 
Anotações 
 
ARTIGO 36º - Prescrição das coimas  
COIMAS - PRESCRIÇÃO DAS COIMAS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 
(CPT) 
1 – As coimas prescrevem no prazo de cinco anos apartir do trânsito em julgado da 
decisão condenatória. 
2 – A prescrição das coimas suspende-se quando, por força da lei, a execução não possa 
continuar, for interrompida ou forem concedidas facilidades de pagamento. 
3 – A prescrição das coimas interrompe-se com o início da sua execução, aplicando-se ao 
regime da interrupção o disposto no nº 3 do artigo 34º. 
4 – O disposto nos números anteriores aplica-se, com as devidas adaptações, à prescrição 
das sanções acessórias. 
Anotações 
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ARTIGO 37º - Legitimidade no processo judicial tributário  
PARTES NO PROC.JUDICIAL TRIBUTARIO - LEGITIMIDADE NO 
PROC.JUD.TRIBUTARIO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Têm legitimidade para intervir no processo judicial tributário: 
a) O Ministério Público; 
b) O representante da Fazenda Pública; 
c) Os sujeitos passivos dos impostos e demais prestações tributárias; 
d) Outras pessoas a quem a lei atribua interesse. 
Anotações 
 
ARTIGO 38º - REVOGADO  
PARTES NO PROC.ADM.TRIBUTARIO - LEGITIMIDADE NO 
PROC.ADM.TRIBUTARIO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 39º - Competência dos tribunais  
TRIBUNAIS - COMPETENCIA DOS TRIBUNAIS - TRIBUNAL COMPETENTE - 
CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Os processos da competência dos tribunais tributários serão julgados em 1ª instância 
pelo tribunal a cuja área pertencer a repartição de finanças do concelho ou bairro onde se 
praticou o acto que seja objecto da impugnação, onde se consumou a infracção fiscal ou 
onde deva instaurar-se a execução. 
2 – No caso de actos tributários praticados por outros serviços da administração fiscal, o 
tribunal competente será o da área da repartição de finanças do domícilio ou sede do 
contribuinte ou da situação dos bens. 
3 – Em caso de impugnação de actos de liquidação de receitas parafiscais, o tribunal 
competente será o da área do serviço que tiver efectuado a liquidação. 
Anotações 
 
ARTIGO 40º - Poder dos juízes  
DEVER DE COLABORAÇÃO - JUIZES - TRIBUNAIS TRIBUTARIOS - CÓDIGO 
DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Aos juízes dos tribunais tributários incumbe a direcção e julgamento dos processos da 
sua jurisdição, devendo realizar ou ordenar todas as diligências que considerarem úteis ao 
apuramento da verdade. 
2 – As autoridades e repartições públicas são obrigadas a prestar as informações que o 
juiz entender necessárias ao bom andamento dos processos. 
Anotações 
 
ARTIGO 41º - Competência do Ministério Público  
MINISTÉRIO PÚBLICO - COMPETENCIA DO MINISTERIO PUBLICO - 
REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Cabe ao Ministério Público a defesa da legalidade, a promoção do interesse público e 



 15 

a representação dos ausentes, insertos e incapazes. 
2 – O representante do Ministério Público será sempre ouvido nos processos judiciais 
antes de ser proferida a sentença nos termos deste Código. 
Anotações 
 
ARTIGO 42º - Competência do representante da Fazenda Pública  
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Compete ao representante da Fazenda Pública nos tribunais tributários: 
a) A representação da administração fiscal no processo de impugnação judicial; 
b) A introdução do feito em juízo e a promoção da fase judicial nos processos de contra-
ordenação fiscal; 
c) A representação da administração fiscal ou de qualquer outra entidade pública no 
processo de execução fiscal; 
d) Recorrer e intervir em patrocínio da Fazenda Pública na posição de recorrente ou 
recorrida; 
e) A prática de quaisquer outros actos previstos na lei. 
2 – No exercício das suas competências deverá o representante da Fazenda Pública 
promover o rápido andamento dos processos, podendo requisitar às repartições públicas 
os elementos de que necessitar. 
Anotações 
 
ARTIGO 43º - Competência da administração fiscal  
ADMINISTRAÇÃO FISCAL - COMPETENCIA DA ADMINISTRACAO FISCAL - 
CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Aos serviços da administração fiscal cabe: 
a) A liquidação e a cobrança das contribuições e impostos nos termos das leis tributárias; 
b) Proceder à revisão oficiosa dos actos tributários; 
c) Decidir as reclamações apresentadas pelos contribuintes; 
d) Receber e autuar as petições iniciais nos processos de impugnação judicial e proceder 
à instrução que não deva ser realizada no tribunal; 
e) Instaurar os processos de contra-ordenação fiscal, decidi-los nos casos em que a lei 
lhes atribua essa competência e executar as respectivas decisões; 
f) Instruir os recursos nos processos de contra-ordenação fiscal e executar as respectivas 
decisões; 
g) Instaurar os processos de execução fiscal e realizar os actos a eles respeitantes, salvo o 
que se dispõe no nº 2 do artigo 237º; 
h) Cobrar as custas dos processos e dar-lhes o destino legal; 
i) Efectuar as diligências que lhes sejam ordenadas ou solicitadas pelos tribunais 
tributários; 
j) Cumprir deprecadas; 
l) Realizar os demais actos que lhes sejam cometidos na lei. 
Anotações 
 
ARTIGO 44º - Deficiências e irregularidades processuais  
DEFICIÊNCIAS PROCESSUAIS - IRREGULARIDADES PROCESSUAIS - CÓDIGO 
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DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
O tribunal ou entidade para onde subir o processo, se nele verificar qualquer deficiência 
ou irregularidade que não possa sanar, mandá-lo-á baixar para estas serem supridas. 
 
ARTIGO 45º - Incompetência absoluta em processo judicial  
INCOMPETENCIA ABSOLUTA - COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA HIERARQUIA - 
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – A infracção das regras de competência em razão da hierarquia e da matéria determina 
a incompetência absoluta do tribunal. 
2 – A incompetência absoluta é de conhecimento oficioso e pode ser arguida pelos 
interessados ou suscitada pelo Ministério Público ou pelo representante da Fazenda 
Pública até ao trânsito em julgado da decisão final. 
Anotações 
 
ARTIGO 46º - Incompetência territorial em processo judicial  
COMPETENCIA TERRITORIAL - INCOMPETENCIA TERRITORIAL - 
INCOMPETENCIA RELATIVA DO TRIBUNAL - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – A infracção das regras de competência territorial determina a incompetência relativa 
do tribunal ou repartição de finanças onde correr o processo. 
2 – A incompetência relativa só pode ser arguida: 
a) No processo de impugnação, pelo representante da Fazenda Pública, antes do início da 
produção da prova; 
b) Na fase judicial do processo de contra-ordenação fiscal, pelo arguido, antes do início 
da produção de prova; 
c) No processo de execução, pelo executado, até findar o prazo para a oposição. 
3 – Se a petição de impugnação for apresentada em repartição de finanças 
territorialmente incompetente, o chefe desta promoverá a sua remessa para a repartição 
considerada competente no prazo de 48 horas, disso notificando o impugnante. 
 
ARTIGO 47º - Efeitos da declaração judicial d/incompetência  
INCOMPETENCIA TERRITORIAL - EFEITO DA INCOMPETENCIA 
TERRITORIAL - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – A decisão judicial da incompetência territorial implica a devolução oficiosa do 
processo ao tribunal competente no prazo de 48 horas. 
2 – Nos restantes casos de incompetência pode o interessado, no prazo de 14 dias a contar 
da notificação da decisão que a declare, requerer a remessa do processo ao tribunal 
competente. 
3 – A decisão que declara a incompetência indicará o tribunal considerado competente. 
4 – Em qualquer dos casos, a petição considera-se apresentada na data do primeiro 
registo do processo. 
Anotações 
 
ARTIGO 48º - REVOGADO  
INCOMPETENCIA NO PROC.ADM.TRIBUTARI - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
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TRIBUTARIO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 49º - Contagem dos prazos  
PRAZOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO - PROCESSO 
GRACIOSO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – REVOGADO 
2 – Aos prazos para dedução de impugnação judicial e de interposição de recurso das 
decisões de aplicação das coimas aplica-se o disposto no nº 1 (Decreto-Lei nº 47/95, de 
10 de Março). 
3 – Os prazos para a prática de actos no processo judicial contam-se nos termos do 
Código de Processo Civil. 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 50º - Despachos e sentenças  
PRAZOS - DESPACHOS - SENTENCAS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 
(CPT) 
Na falta de disposições especiais, observar-se-ão os seguintes prazos para os despachos e 
sentenças: 
a) Os despachos que não sejam de mero expediente serão proferidos dentro de cinco dias, 
devendo os de mero expediente ser proferidos no próprio dia, salvo caso de manifesta 
impossibilidade; 
b) As sentenças serão proferidas dentro de 15 dias. 
Anotações 
 
ARTIGO 51º - Promoções do Ministério Público e do representante da Fazenda Pública. 
Prazo  
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - REPRESENTANTE DO 
MINISTERIO PUBLICO - PROMOCOES - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 
(CPT) 
As promoções do Ministério Público e do representante da Fazenda Pública serão dadas 
no prazo de cinco dias, se outro não estiver fixado na lei. 
 
ARTIGO 52º - Informações. Prazo  
PRAZOS - INFORMAÇÕES - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
As informações ordenadas pelo juiz serão prestadas no prazo de cinco dias, se outro não 
tiver sido fixado. 
 
ARTIGO 53º - Passagem de certidões. Prazos  
PRAZOS - CERTIDÕES - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 - As certidões de actos e termos do processo administrativo tributário ou do processo 
gracioso tributário, bem como de actos e termos judiciais, serão obrigatoriamente 
passadas, mediante a apresentação de requerimento escrito, no prazo de 10 dias úteis. 
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2 – A validade de certidões passadas pela administração fiscal que estejam sujeitas a 
prazo de caducidade poderá ser prorrogada, a pedido dos interessados, por períodos 
sucessivos de seis meses, que não poderão ultrapassar três anos, desde que não haja 
alteração dos elementos anteriormente certificados. 
Anotações 
 
ARTIGO 54º - Cumprimento das cartas precatórias. Prazo  
PRAZOS - CARTAS PRECATORIAS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 
(CPT) 
As cartas precatórias serão cumpridas nos 60 dias posteriores ao da sua entrada nos 
serviços deprecados. 
 
ARTIGO 55º - Recibos  
RECIBOS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Os serviços da administração fiscal passarão recibo das petições e de quaisquer outros 
requerimentos, exposições ou reclamações, com menção dos documentos que os instruam 
e da data da apresentação, independentemente da natureza administrativa ou judicial dos 
respectivos processos. 
 
ARTIGO 56º - Processo instaurado. Extracção de verbetes. Averbamentos. Verbetes e 
cartas precatórias.  
VERBETES - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Dos processos instaurados extrair-se-ão verbetes, os quais conterão o número do 
processo, a data da autuação, nome, número de identificação fiscal e domicílio do 
reclamante, impugnante, arguido ou executado, proveniência e montante da dívida, valor 
do processo e natureza da infracção. 
2 – No espaço reservado a averbamentos, além de quaisquer outras indicações úteis, 
anotar-se-ão o novo domícilio do reclamante, impugnante, arguido ou executado, os 
nomes e moradas dos representantes das sociedades ou empresas de responsabilidade 
limitida, dos restantes responsáveis solidários ou subsidiários e dos sucessores do 
executado e os motivos de extinção da execução. 
3 – Sempre que exista, em relação ao interessado, algum verbete relativo a outro 
processo, o escrivão extrairá dele os elementos úteis ao andamento do novo processo. 
4 – Serão também extraídos verbetes das cartas precatórias recebidas. 
 
ARTIGO 57º - Arquivo  
ARQUIVO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Com os verbetes a que se refere o artigo anterior organizar-se-á um índice geral 
alfabético dos processos. 
2 – A medida que os processos findarem, serão os verbetes retirados do índice geral vivo 
e com eles organizar-se-ão os seguintes índices históricos: 
a) Processos de reclamação graciosa; 
b) Processos de impugnação judicial; 
c) Processos de contra-ordenação fiscal; 
d) Execuções extintas por cobrança; 
e) Execuções extintas por anulação das dívidas; 
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f) Execuções extintas por declaração em falhas; 
g) Cartas precatórias cumpridas; 
h) Outros processos. 
3 – Os verbetes e índices poderão ser processados por meios informáticos. 
4 – Os processos correspondentes aos verbetes referidos no nº 2 manter-se-ão arquivados 
por 10 anos, salvo aqueles em que tenha havido venda de bens sub-rogação, oposição, 
embargos de terceiros e reclamação de créditos, que permanecerão arquivados por tempo 
indeterminado. 
Anotações 
 
ARTIGO 58º - Modelos dos impressos processuais  
IMPRESSOS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Os impressos a utilizar no processo tributário obedecerão a modelos aprovados pelo 
Ministro das Finanças. 
 
ARTIGO 59º - Exame dos processos  
MANDATARIOS JUDICIAIS - EXAME DOS PROCESSOS - CONFIANCA DOS 
PROCESSOS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Os processos pendentes ou arquivados podem ser examinados pelos interessados ou 
seus representantes. 
2 – Os mandatários judiciais constituídos podem requerer que os processos pendentes ou 
arquivados nos tribunais lhes sejam confiados para exame fora da secretaria, com 
observância das normas do Código de Processo Civil e, quanto ao processo de contra-
ordenação fiscal, das do Código de Processo Penal. 
Anotações 
 
ARTIGO 60º - Editais  
EDITAIS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Os editais e anúncios serão publicados na imprensa a expensas do interessado, 
entrando em regra de custas. 
2 – Os editais e os anúncios publicados na imprensa serão juntos ao processo e colados 
numa folha em que se indicarão o tipo do jornal e a data da publicação. 
Anotações 
 
ARTIGO 61º - Restituição de documentos  
RESTITUICAO DE DOCUMENTOS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 
(CPT) 
Findo o processo, os documentos só podem ser restituídos ao interessado a requerimento 
deste, desde que sejam substituídos por certidões do mesmo teor ou, tratando-se de 
documentos que existam permanentemente em repartições públicas, fique no processo a 
indicação da repartição e do livro e lugar respectivos. 
 
ARTIGO 62º - Processos findos  
ARQUIVO - PROCESSOS FINDOS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Os processos findos, depois de mensalmente descarregados no registo geral, serão 
arquivados no tribunal ou repartição de finanças que os tenha instaurado, por ordem 
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alfabética, em tantos maços distintos quantos os índices especiais referidos no artigo 57º. 
Anotações 
 
ARTIGO 63º - Notificações e citações  
CITACAO - NOTIFICAÇÕES - ASSINATURAS DE CHANCELA - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Diz-se notificação o acto pelo qual se leva um facto ao conhecimento de uma pessoa 
ou se chama alguém a juízo. 
2 – A citação é o acto destinado a dar conhecimento ao executado de que foi proposta 
contra ele determinada execução ou a chamar a esta, pela primeira vez, pessoa 
interessada. 
3 – Os despachos a ordenar citações ou notificações podem ser impressos e assinados por 
chancela. 
Anotações 
 
ARTIGO 64º - Notificações em geral  
NOTIFICAÇÕES - FUNDAMENTOS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 
(CPT) 
1 – Os actos em matéria tributária que afectem os direitos e interesses legítimos dos 
contribuintes só produzem efeitos em relação a estes quando lhes sejam notificados. 
2 – As notificações conterão sempre a decisão, os seus fundamentos e meios de defesa e 
prazo para reagir contra o acto notificado, bem como a indicação da entidade que o 
praticou e se o fez no uso de delegação ou subdelegação de competências. 
3 – Constitui notificação o recebimento pelo interessado de cópia de acta ou assento do 
acto a que assista. 
Anotações 
 
ARTIGO 65º - Avisos e notificações por via postal  
AVISOS - VIA POSTAL - NOTIFICAÇÕES - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – As notificações são efectuadas obrigatoriamente por carta registada com aviso de 
recepção, sempre que tenham por objecto actos ou decisões susceptíveis de alterarem a 
situação tributária dos contribuintes ou a convocação para estes assistirem ou 
participarem em actos ou diligências. 
2 – As notificações não abrangidas pelo número anterior serão efectuadas por carta 
registada. 
3 – As liquidações de impostos periódicos feitas nos prazos previstas na lei serão 
comunicadas por simples via postal. 
4 – As notificações serão pessoais nos casos previstos na lei ou quando a entidade que a 
elas proceder o entender necessário. 
5 – O funcionário que emitir qualquer aviso ou notificação indicará o seu nome e 
mencionará a identificação do processo e o resumo dos seus objectivos. 
Anotações 
 
ARTIGO 66º - Perfeição das notificações  
NOTIFICAÇÕES - PRESUNÇÃO DE NOTIFICAÇÃO - AVISO DE RECEPCAO - 
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CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – As notificações efectuadas nos termos do nº 2 do artigo anterior presumem-se feitas 
no 3º dia útil posterior ao do registo ou no 1º dia útil seguinte a esse, caso esse dia não 
seja dia útil (Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro). 
2 – A presunção do número anterior só pode ser ilidida pelo notificado quando não lhe 
seja imputável o facto de a notificação ocorrer em data posterior à presumida, devendo 
para o efeito o tribunal, com base em requerimento do interessado, requerer aos correios 
informação sobre a data efectiva da recepção. 
3 – Havendo aviso de recepção, a notificação considera-se efectuada na data em que ele 
for assinado pelo destinatário ou por pessoa que o possa fazer nos termos do regulamento 
dos serviços postais. 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 67º - Notificação dos mandatários  
MANDATARIOS JUDICIAIS - NOTIFICAÇÕES - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – As notificações aos interessados que tenham constituído mandatário serão feitas na 
pessoa deste e no seu escritório. 
2 – Quando a notificação tenha em vista a prática pelo interessado de acto pessoal, além 
da notificação ao mandatário, será enviado um aviso ao próprio interessado. 
3 – As notificações serão feitas por carta ou aviso registados, dirigidos para o domícilio 
ou escritório dos notificandos, podendo estes ser notificados pelo escrivão quando 
encontrados no edifício do tribunal ou da repartição de finanças. 
Anotações 
 
ARTIGO 68º - Notificação ou citação das pessoas colectivas ou sociedades  
PESSOAS COLECTIVAS - NOTIFICAÇÕES - SOCIEDADES - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – As pessoas colectivas e sociedades serão citadas ou notificadas na pessoa de um dos 
seus administradores ou gerentes, na sua sede, na residência destes ou em qualquer lugar 
onde se encontrem. 
2 – Não podendo efectuar-se na pessoa do representante por este não ser encontrado pelo 
funcionário, a citação ou notificação realiza-se na pessoa de qualquer empregado, capaz 
de transmitir os termos do acto, que se encontre na sede ou em alguma dependência da 
pessoa colectiva ou sociedade. 
3 – O disposto no número anterior não se aplica se a pessoa colectiva ou sociedade se 
encontrar em fase de liquidação ou falência, caso em que a diligência será efectuada na 
pessoa do liquidatário ou do administrador da massa falida. 
Anotações 
 
ARTIGO 69º - Notificação ou citação do Estado, das autarquias locais e dos serviços 
públicos  
ESTADO - NOTIFICAÇÕES - SERVIÇOS PÚBLICOS - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – As notificações e citações de autarquia local ou outra entidade de direito público 
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serão feitas por carta registada com aviso de recepção, dirigida ao seu presidente ou 
representante deste. 
2 – Se o notificando ou citando for um serviço público do Estado, a notificação ou 
citação será feita na pessoa do seu director geral ou funcionário equiparado, salvo 
disposição legal em contrário. 
 
ARTIGO 70º - Obrigação de participação de domicílio  
DOMICILIO - PARTICIPACAO DO DOMICILIO - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Os interessados que intervenham ou possam intervir em quaisquer processos nos 
serviços da administração fiscal ou nos tribunais tributários comunicarão, no prazo de 10 
dias, qualquer alteração do seu domicílio ou sede. 
2 – A falta de recebimento de qualquer aviso ou comunicação expedidos nos termos dos 
artigos anteriores, devido ao não cumprimento do disposto no nº 1, não é oponível à 
administração fiscal, sem prejuízo do que a lei dispõe quanto à obrigatoriedade da citação 
e da notificação pessoal. 
3 – A comunicação referida no nº 1 só produzirá efeitos se o interessado fizer a prova de 
já ter solicitado ou obtido a actualização do domicílio ou sede no número fiscal de 
contribuinte ou no Registo Nacional de Pessoas Colectivas, conforme os casos (Aditado 
pelo Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
Anotações 
 
ARTIGO 71º - REVOGADO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 72º - REVOGADO  
REQUISITOS - CONSULTORES FISCAIS - INFORMACÕES VINCULATIVAS - 
CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 73º - REVOGADO  
INFORMACAO VINCULATIVA - EFEITOS - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 74º - REVOGADO  
INSTRUÇÕES - DEVERES FISCAIS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 
(CPT) 
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REVOGADO 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 75º - Finalidade e regime da fiscalização  
FISCALIZAÇÃO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – A fiscalização efectuada pelos serviços competentes da administração fiscal tem por 
finalidade a averiguação da situação tributária dos contribuintes. 
2 – A ausência de cooperação do contribuinte na realização da fiscalização, 
designadamente no que respeita ao fornecimento de informações solicitadas e exibição de 
registos, livros e demais documentação, poderá constituir fundamento para aplicação de 
métodos indiciários, sem prejuízo da penalidade que ao caso couber. 
3 – A ordem para a realização do exame à escrita será comunicada ao contribuinte até ao 
início daquele e determinará o seu âmbito e extensão, indicando também os nomes dos 
funcionários encarregados de o executar e do serviço a que pertencem. 
4 – Sobre o resultado do exame à escrita será elaborado, no prazo de 30 dias após a sua 
conclusão, um relatório, acompanhado de uma exposição sumária das razões pelas quais 
poderá haver incumprimento da lei pelo contribuinte. 
5 – As conclusões do relatório referido nonúmero anterior serão comunicadas ao 
contribuinte no prazo de oito dias. 
Anotações 
 
ARTIGO 76º - Declarações dos contribuintes  
DECLARAÇÕES DOS CONTRIBUINTES - ERRO NAS DECLARACOES - 
SUBSTITUICAO DE DECLARACOES - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 
(CPT) 
1 – O processo de liquidação instaura-se com as declarações dos contribuintes ou, na falta 
ou vício destas, com base em todos os elementos de que disponha a entidade competente. 
2 – O apuramento da matéria tributável far-se-á com base nas declarações dos 
contribuintes, desde que estas sejam apresentadas nos termos previstos na lei e sejam 
fornecidos à administração fiscal os elementos indespensáveis à verificação da sua 
situação tributária. 
3 – Em caso de erro de facto ou de direito nas declarações dos contribuintes, podem estas 
ser substituídas (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
4 – O disposto no número anterior não prejudica a responsabilidade contra-ordenacional 
que ao caso couber e, no caso de a declaração ser apresentada mais de 30 dias após o 
termo do prazo, o dever de utilização dos meios de reclamação graciosa ou impugnação 
judicial para obtenção da restituição do imposto a mais liquidado por erro do contribuinte 
(Aditado pelo Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 77º - Liquidação oficiosa  
LIQUIDAÇÕES OFICIOSAS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Sempre que a entidade competente tome conhecimento de factos tributários não 
declarados, o processo de liquidação é instaurado oficiosamente pelos competentes 
serviços. 
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Anotações 
 
ARTIGO 78º - REVOGADO  
ESCRITURACAO - VALOR PROBATORIO DA ESCRITA - CONTABILIDADE - 
CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 79º - Tratamento informático dos dados dos contribuintes  
TRATAMENTO INFORMATICO - DADOS INFORMATICOS - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 80º - Fundamentação correcções matéria tributável  
FUNDAMENTAÇÃO - RELAÇÕES ESPECIAIS - CORRECCAO DOS 
RENDIMENTOS DECLARADO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Sempre que as leis tributárias permitam que a matéria tributável seja corrigida com base 
em relações especiais entre contribuinte e terceiro e verificando-se o estabelecimento de 
condições diferentes das que se verificariam sem a existência de tais relações, a 
fundamentação das correcções obedecerá aos seguintes requisitos: 
a) Descrição das relações especiais; 
b) Descrição dos termos em que normalmente decorrem operações da mesma natureza 
entre pessoas independentes e em idênticas circunstâncias; 
c) Descrição e quantificação do montante efectivo que serviu de base à correcção. 
Anotações 
 
ARTIGO 81º - Fundamentação da tributação por métodos indiciários ou presunções  
PRESUNÇÕES FISCAIS - METODOS INDICIARIOS - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
A decisão da tributação por métodos indiciários ou por presunções, nos casos e com os 
fundamentos expressamente previstos em leis tributárias, especificará os motivos da 
impossibilidade da comprovação e quantificação directa e exacta da matéria tributável e 
indicará os critérios utilizados na sua determinação. 
Anotações 
 
ARTIGO 82º - Fundamentação dos actos tributários  
FUNDAMENTAÇÃO - ACTOS TRIBUTARIOS - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
A fundamentação dos actos tributários conterá, ainda que de forma sucinta, as 
disposições legais aplicadas, bem como a qualificação e quantificação dos factos e as 
operações de apuramento da matéria tributável e do imposto. 
Anotações 
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ARTIGO 83º - REVOGADO  
JUROS COMPENSATÓRIOS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 84º - REVOGADO  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - RECLAMAÇÕES E IMPUGNAÇÕES - METODOS 
INDICIARIOS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO, sem prejuízo do disposto no artigo 3º, nº 2 do Decreto-Lei nº 398/98, de 
17 de Dezembro. 
1 – Da decisão que fixe a matéria tributável, com fundamento na sua errónea 
quantificação, cabe reclamação dirigida à comissão de revisão (Decreto-Lei nº 47/95, de 
10 de Março; Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
2 – A reclamação, devidamente fundamentada, será apresentada, nos 30 dias posteriores à 
notificação da decisão referida no número anterior, na repartição de finanças da área do 
domícilio ou sede do contribuinte ou facultativamente, perante o serviço da administração 
fiscal que tiver praticado o acto, se for diferente (Decreto-Lei nº 154/91, de 23 de Abril; 
Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
3 – A reclamação prevista neste artigo é condição da impugnação judicial com 
fundamento em errónea quantificação da matéria tributável (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 
de Março; Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
4 – O disposto na presente secção não abrange as correcções meramente aritméticas da 
matéria tributável resultantes de imperativo legal nem as que possam ser objecto, de 
acordo com as leis tributárias, de recurso hierárquico com efeito suspensivo da liquidação 
(Aditado pelo Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março; Revogado pelo Decreto-Lei nº 
398/98, de 17 de Dezembro). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 85º - REVOGADO  
COMISSAO DE REVISAO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO, sem prejuízo do disposto no artigo 3º, nº 2 do Decreto-Lei nº 398/98, de 
17 de Dezembro. 
1 – A comissão de revisão será constituída por um presidente, delegado da Fazenda 
Pública, e dois vogais, um dos quais será igualmente delegado da Fazenda Pública e o 
outro nomeado pelo contribuinte (Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro; Revogado pelo 
Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
2 – Sempre que a situação a apreciar o justifique, designadamente nos casos de maior 
complexidade, poderão o vogal nomeado pelo contribuinte e o vogal nomeado pela 
Fazenda Pública fazer-se acompanhar de perito à sua escolha, sem direito a voto (Era o 
anterior nº 3; passou a nº 2 pelo Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro; Revogado pelo 
Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
3 – O perito da Fazenda Pública a que se refere o número anterior será solicitado aos 
organismos públicos que superintendem na actividade económica em que o contribuinte 
se insira, às associações e organismos profissionais respectivos ou a outra pessoa singular 
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ou colectiva de reconhecida competência e idoneidade (Era o anterior nº 4; passou a nº 3 
pelo Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 
de Dezembro). 
4 – Os organismos públicos referidos no número anterior, sempre que solicitados, 
deverão nomear técnico qualificado, o qual se fará acompanhar dos necessários 
elementos estatísticos e outros ao seu dispor (Era o anterior nº 5; passou a nº 4 pelo 
Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de 
Dezembro). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 85º-A - REVOGADO  
CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) - PERITO INDEPENDENTE - 
NOMEACAO E ESCOLHA 
REVOGADO, sem prejuízo do disposto no artigo 3º, nº 2 do Decreto-Lei nº 398/98, de 
17 de Dezembro. 
1 – A comissão de revisão poderá ser apoiada por um perito independente, desde que a 
situação a apreciar envolva especial complexidade e a matéria tributável reclamada seja 
superior ao produto do salário mínimo nacional mais elevado por 250 (Aditado pelo 
Decreto-Lei nº 24/98, de 9 de Fevereiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de 
Dezembro). 
2 – Para efeitos do disposto no número anterior, a nomeação do perito independente pode 
ser requerida pelo contribuinte na petição da reclamação ou quando o contribuinte o não 
tenha feito, pelo vogal da Fazenda Pública, até à reunião da comissão (Aditado pelo 
Decreto-Lei nº 24/98, de 9 de Fevereiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de 
Dezembro). 
3 – Do pedido de nomeação do perito independente deve constar a indicação de pessoa 
inscrita na relação oficial para desempenhar essas funções, conforme o previsto no nº 1 
do artigo 85º-B (Aditado pelo Decreto-Lei nº 24/98, de 9 de Fevereiro; Revogado pelo 
Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
4 – O presidente da comissão apreciará os requisitos da nomeação do perito 
independente, cabendo da sua decisão sobre os pressupostos da nomeação recurso 
hierárquico, sem efeito suspensivo, para o Ministro das Finanças no prazo de oito dias 
(Aditado pelo Decreto-Lei nº 24/98, de 9 de Fevereiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 
398/98, de 17 de Dezembro). 
5 – Na reunião da comissão de revisão devem as partes seleccionar de comum acordo o 
perito independente e especificar as questões a submeter à sua apreciação (Aditado pelo 
Decreto-Lei nº 24/98, de 9 de Fevereiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de 
Dezembro). 
6 – Em caso de falta de acordo sobre a pessoa a seleccionar, a nomeação do perito 
independente será efectuada pelo presidente da comissão a que se refere o artigo 85º-B 
(Aditado pelo Decreto-Lei nº 24/98, de 9 de Fevereiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 
398/98, de 17 de Dezembro). 
7 – O perito independente proferirá parecer sobre as questões postas à sua consideração 
no prazo de 15 dias, improrrogáveis, após a notificação da sua nomeação (Aditado pelo 
Decreto-Lei nº 24/98, de 9 de Fevereiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de 
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Dezembro). 
8 – A fundamentação da decisão das comissões de revisão, na parte em que invoque 
matéria objecto do parecer do perito independente, deve obrigatoriamente efectuar-se por 
adesão ou rejeição, total ou parcial, do referido parecer (Aditado pelo Decreto-Lei nº 
24/98, de 9 de Fevereiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 85º-B - REVOGADO  
CIRS/CIRC - PERITO INDEPENDENTE - RECRUTAMENTO E INTERVENCAO 
REVOGADO, sem prejuízo do disposto no artigo 3º, nº 2 do Decreto-Lei nº 398/98, de 
17 de Dezembro. 
1 – Os peritos independentes de apoio às comissões de revisão, de número não superior a 
50, constam de uma relação oficial representativa dos vários sectores da actividade 
económica, a elaborar trienalmente por uma comissão de carácter permanente de quatro 
membros, dos quais dois são designados pelo Ministro das Finanças, um dos quais 
presidirá com voto de qualidade e outros dois pelo Conselho Nacional de Fiscalidade 
(Aditado pelo Decreto-Lei nº 24/98, de 9 de Fevereiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 
398/98, de 17 de Dezembro). 
2 – À comissão referida no número anterior cabe igualmente a substituição dos peritos 
independentes que durante o triénio, por qualquer motivo, cessem funções e, em caso de 
falta de acordo sobre o perito a seleccionar nas comissões de revisão, proceder à sua 
nomeação (Aditado pelo Decreto-Lei nº 24/98, de 9 de Fevereiro; Revogado pelo 
Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
3 – Os peritos independentes constantes da relação oficial referida no nº 1 não podem 
desempenhar qualquer função ou cargo público, devem ser especlalmente qualificados no 
domínio da economia, gestão e auditoria de empresas e exercer a sua actividade há mais 
de 10 anos (Aditado pelo Decreto-Lei nº 24/98, de 9 de Fevereiro; Revogado pelo 
Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 86º - REVOGADO  
PERITOS AVALIADORES - COMISSAO DE REVISAO - VOGAIS - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO, sem prejuízo do disposto no artigo 3º, nº 2 do Decreto-Lei nº 398/98, de 
17 de Dezembro. 
1 – Os delegados da Fazenda Pública às comissões de revisão constarão de listas 
constituídas no âmbito distrital, do concelho ou do bairro fiscal, a aprovar pelo Ministro 
das Finanças até 15 de Dezembro do ano anterior àquele para o qual a comissão vai ser 
constituída (Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 
398/98, de 17 de Dezembro). 
2 – O Ministro das Finanças poderá delegar a competência prevista no número anterior ao 
director-geral dos impostos (Aditado pelo Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro; 
Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
3 – Os processos de reclamação para as comissões de revisão serão distribuídos entre os 
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delegados da Fazenda Pública, de acordo com a data da entrada e segundo a ordem das 
listas referidas no nº 1, pelo director distrital de finanças ou pelo chefe da repartição de 
finanças (Aditado pelo Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro; Revogado pelo Decreto-
Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
4 – A nomeação do vogal do contribuinte e a indicação do seu perito de apoio será 
efectuada na petição de reclamação, valendo como desistência do pedido a não 
comparência injustificada do primeiro (Era o anterior nº 2; passou a nº 4 pelo Decreto-Lei 
nº 23/97, de 23 de Janeiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
5 – Os vogais da comissão agirão com imparcialidade e independência técnica, devendo o 
vogal da Fazenda Pública, preferencialmente, não ter tido intervenção no processo 
relativo à situação a apreciar e ser especialmente qualificado no domínio da economia, 
gestão e auditoria de empresas (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março; era o anterior nº 3; 
passou a nº 5 pelo Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 
398/98, de 17 de Dezembro). 
6 – A não comparência de qualquer dos peritos convocados não obsta à reunião e decisão 
da comissão de revisão (Era o anterior nº 4; passou a nº 6 pelo Decreto-Lei nº 23/97, de 
23 de Janeiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
7 – As reuniões serão previamente marcadas pelo presidente da comissão, com uma 
antecedência não inferior a oito dias, apenas sendo admissível o respectivo adiamento 
uma única vez, por falta de comparência do vogal do contribuinte (Aditado pelo Decreto-
Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de 
Dezembro). 
8 – No caso referido no número anterior, o presidente convocará nova reunião para o 5º 
dia subsequente, advertindo o vogal do contribuinte de que a mesma terá lugar ainda que 
este não compareça e de que deverá justificar a falta à primeira reunião (Aditado pelo 
Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de 
Dezembro). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 87º - REVOGADO  
RECLAMAÇÕES E IMPUGNAÇÕES - COMISSAO DE REVISAO - DECISAO DA 
RECLAMACAO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO, sem prejuízo do disposto no artigo 3º, nº 2 do Decreto-Lei nº 398/98, de 
17 de Dezembro. 
1 – O presidente da comissão procurará o estabelecimento de um acordo entre os vogais 
da comissão e, quando não seja possível, cada um dos vogais lavrará um laudo 
sucintamente fundamentado (Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro; Revogado pelo 
Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
2 – Havendo acordo, o valor encontrado servirá de base à liquidação do imposto 
(Decreto-Lei nº 154/91, de 23 de Abril; Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de 
Dezembro). 
3 – Não havendo acordo, o presidente da comissão decidirá fundamentadamente no prazo 
de oito dias, podendo a fundamentação consistir na declaração de concordância com 
qualquer dos laudos (Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro; Revogado pelo Decreto-Lei 
nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
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4 – Compete sempre ao director distrital e ao chefe da repartição de finanças confirmar a 
legalidade do acordo ou da decisão a que se refere o presente artigo, no prazo de oito dias 
(aditado pelo Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 
398/98, de 17 de Dezembro). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 88º - REVOGADO  
COMISSAO DE REVISAO - FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO, sem prejuízo do disposto no artigo 3º, nº 2 do Decreto-Lei nº 398/98, de 
17 de Dezembro. 
1 – A comissão de revisão funcionará na repartição de finanças, desde que o volume de 
negócios do contribuinte tenha sido, no ano anterior àquele a que respeita a reclamação 
ou no ano mais próximo que se encontre apurado, inferior ao produto do salário mínimo 
nacional mensal mais elevado por 100 (Decreto-Lei nº 154/91, de 23 de Abril; Revogado 
pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
2 – Caso o contribuinte exerça a actividade pela primeira vez, o volume de negócios a 
considerar para efeitos do número anterior será o previsto para o exercício em causa 
(Decreto-Lei nº 154/91, de 23 de Abril; Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de 
Dezembro). 
3 – REVOGADO pelo Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro. 
4 – REVOGADO pelo Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro. 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 89º - REVOGADO  
INIMPUGNABILIDADE DA DELIBERACAO - ACTO TRIBUTARIO DE 
LIQUIDACAO - ILEGALIDADE DA MATERIA TRIBUTAVEL - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO, sem prejuízo do disposto no artigo 3º, nº 2 do Decreto-Lei nº 398/98, de 
17 de Dezembro. 
1 – O acto de fixação da matéria tributável não é susceptível de impugnação judicial 
autónoma, salvo se não der origem à liquidação de imposto (Decreto-Lei nº 154/91, de 23 
de Abril; Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
2 – Na reclamação ou impugnação do acto tributário de liquidação, pode ser invocada 
qualquer ilegalidade praticada na determinação da matéria tributável ou a errónea 
quantificação desta, excepto se, em matéria de facto, a decisão da comissão de revisão for 
conforme o parecer emanado pelo perito independente, se a sua nomeação for requerida 
pelo contribuinte (Decreto-Lei nº 24/98, de 9 de Fevereiro; Revogado pelo Decreto-Lei nº 
398/98, de 17 de Dezembro). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 90º - REVOGADO  
COMISSAO DE REVISAO - RECLAMACAO DA MATERIA COLECTAVEL - 
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EFEITO SUSPENSIVO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO, sem prejuízo do disposto no artigo 3º, nº 2 do Decreto-Lei nº 398/98, de 
17 de Dezembro. 
A reclamação para a comissão de revisão tem efeito suspensivo até à sua decisão 
(Decreto-Lei nº 154/91, de 23 de Abril; Revogado pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de 
Dezembro). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 90º-A - REVOGADO  
AGRAVAMENTO - CPT/LEG. - RECLAMACAO DESATENDIDA - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO, sem prejuízo do disposto no artigo 3º, nº 2 do Decreto-Lei nº 398/98, de 
17 de Dezembro. 
1 – O presidente da comissão fixará, no caso de a reclamação ser destituída de 
fundamento, um agravamento até 5% da colecta reclamada, que será liquidada nos termos 
do nº 1 do artigo 101º (Aditado pelo Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março; Revogado 
pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
2 – O agravamento só será exigível se o reclamante não vier impugnar a liquidação com 
os fundamentos do nº 1 do artigo 84º, podendo ser objecto de impugnação autónoma nos 
termos do nº 3 do artigo 101º (Decreto-Lei nº 7/96, de 7 de Fevereiro; Revogado pelo 
Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de Dezembro). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 91º - Interposição do recurso hierárquico  
RECURSO HIERARQUICO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Os recursos hierárquicos são dirigidos ao mais elevado superior hierárquico do autor 
do acto e interpostos no prazo de 30 dias a contar da notificação do acto respectivo 
perante o orgão recorrido, devendo subir acompanhados da informação e parecer deste, 
bem como do processo a que respeite o acto ou, quando tiverem efeito meramente 
devolutivo, com um seu extracto (Decreto-Lei nº 23/97, de 23 de Janeiro). 
2 – REVOGADO 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 92º - Recurso hierárquico. Relações com o recurso contencioso (RA)  
RECURSO HIERARQUICO - RECURSO CONTENCIOSO - EFEITO DEVOLUTIVO 
- CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Os recursos hierárquicos, salvo disposição em contrário das leis tributárias, têm 
natureza meramente facultativa e efeito meramente devolutivo. 
2 – A decisão sobre o recurso hierárquico de reclamação graciosa é susceptível de recurso 
contencioso nos termos da lei, salvo se já estiver pendente impugnação judicial com o 
mesmo objecto. 
Anotações 
Redacções Anteriores 
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ARTIGO 93º - REVOGADO  
REVISAO OFICIOSA - ACTO TRIBUTARIO DE LIQUIDACAO - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 94º - REVOGADO  
PRAZOS - REVISAO OFICIOSA - ACTO TRIBUTARIO DE LIQUIDACAO - 
CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
REVOGADO 
 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 95º - Processo gracioso de reclamação  
RECLAMAÇÕES E IMPUGNAÇÕES - PROCESSO GRACIOSO - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
O processo gracioso de reclamação visa a anulação total ou parcial dos actos tributários 
por iniciativa dos contribuintes, incluindo os substitutos e responsáveis referidos no 
artigo 10º. 
Anotações 
 
ARTIGO 96º - Regras fundamentais  
RECLAMAÇÕES E IMPUGNAÇÕES - PROCESSO GRACIOSO - REGRAS 
FUNDAMENTAIS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
São regras fundamentais do processo gracioso de reclamação: 
a) Simplicidade de termos e brevidade das resoluções; 
b) Dispensa de formalidades essenciais; 
c) Inexistência do caso julgado; 
d) Isenção de custas; 
e) Limitação dos meios probatórios à forma documental e aos elementos oficiais de que 
os serviços disponham, sem prejuízo do direito de a entidade com poder de decisão 
ordenar outras diligências complementares; 
f) Inexistência do efeito suspensivo, salvo nos casos previstos neste Código ou nas leis 
tributárias. 
Anotações 
 
ARTIGO 97º - Fundamentos e prazos da reclamação graciosa  
PRAZOS - RECLAMAÇÕES E IMPUGNAÇÕES - PRETERIÇÃO DE 
FORMALIDADES LEGAIS - INEXISTENCIA DO FACTO TRIBUTAVEL 
1 – A reclamação graciosa pode ser deduzida com os mesmos fundamentos previstos para 
a impugnação judicial e será apresentada no prazo fixado no nº 1 do artigo 123º. 
2 – O prazo de reclamação graciosa será de um ano se o fundamento consistir em 
preterição de formalidades essenciais ou na inexistência, total ou parcial, do facto 
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tributário (Aditado pelo Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
3 – Em caso de documento ou sentença superveniente, bem como de qualquer outro facto 
que não tivesse sido possível invocar nos prazos previstos nos números anteriores, estes 
contar-se-ão a partir da data em que se tornou possível ao reclamante obter o documento 
ou conhecer o facto (Decreto-Lei nº 7/96, de 7 de Fevereiro). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 98º - Competência para a instauração e instrução do processo  
RECLAMAÇÕES E IMPUGNAÇÕES - DIRECTOR DISTRITAL DE FINANCAS - 
INSTAURACAO E INSTRUCAO DO PROCESSO - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – A reclamação será dirigida ao director distrital de finanças e entregue na repartição de 
finanças da área do domícilio ou sede do contribuinte, da situação dos bens ou da 
liquidação (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
2 – O chefe da repartição de finanças instaurará o processo, instruí-lo-á com os elementos 
ao seu dispor e elaborará, se possível, proposta fundamentada de decisão a remeter ao 
respectivo director distrital de finanças. 
3 – A entidade competente para a decisão poderá ordenar novas diligências de instrução. 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 99º - Entidade competente para a decisão  
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - DIRECTOR DISTRITAL DE 
FINANCAS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – A entidade competente para a decisão da reclamação é o director distrital de finanças 
da área do domicílio ou sede do contribuinte, da situação dos bens ou da liquidação 
(Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
2 – A competência referida no número anterior poderá ser delegada pelo director distrital 
de finanças em directores de finanças, em outros funcionários qualificados ou nos chefes 
das repartições de finanças, cabendo neste caso ao respectivo adjunto a proposta de 
decisão (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 100º - Recurso hierárquico  
RECURSO HIERARQUICO - RECURSO CONTENCIOSO - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Do indeferimento total ou parcial da reclamação cabe recurso hierárquico no prazo 
referido no nº 1 do artigo 91º e com os efeitos previstos no nº 1 do artigo 92º. 
2 – A decisão sobre o recurso hierárquico é passível de recurso contencioso, salvo se de 
tal decisão já tiver sido deduzida impugnação judicial. 
Anotações 
 
ARTIGO 101º - Agravamento da colecta  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - AGRAVAMENTO - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
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1 – Nos casos em que a reclamação não seja condição da impugnação judicial, se aquela 
for destituída de fundamento, a entidade competente para a decisão aplicará um 
agravamento até 5% da colecta objecto do pedido, que será exigido adicionalmente a 
título de custas pela repartição de finanças do domicílio ou sede do reclamante, da 
situação dos bens ou da liquidação (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
2 – Nos casos em que a reclamação seja condição de impugnação judicial, e se 
verifiquem os requisitos definidos no número anterior, o agravamento só é exigível caso 
o reclamante não venha a impugnar o acto de liquidação (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de 
Março). 
3 – O agravamento pode ser objecto de impugnação autónoma com fundamento na 
injustiça da decisão condenatória (Aditado pelo Decreto-Lei nº 7/96, de 7 de Fevereiro). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 102º - Modalidades de cobrança  
COBRANCA COERCIVA - PAGAMENTO VOLUNTARIO - COBRANÇA DE 
DIVIDAS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
A cobrança das dívidas fiscais pode ocorrer sob as seguintes modalidades: 
a) Pagamento voluntário; 
b) Cobrança coerciva. 
 
 
ARTIGO 103º - Competência  
COBRANÇA DE DIVIDAS - ENTIDADES COMPETENTES - PRESTAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
A cobrança dos impostos e de mais prestações tributárias é assegurada pelas entidades 
legalmente competentes. 
Anotações 
 
ARTIGO 104º - Citação para reclamação de créditos fiscais  
CITACAO - RECLAMACAO DE CREDITOS FISCAIS - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Em processo de execução que não tenha natureza fiscal serão sempre citados os 
dirigentes dos serviços centrais da administração fiscal que procedam à liquidação de 
impostos e os chefes das repartições de finanças da área do domícilio ou sede do 
executado, dos seus estabelecimentos comerciais e industriais e da localização dos bens 
penhorados para apresentarem, no prazo de 10 dias, certidão de quaisquer dívidas de 
impostos imputadas ao executado que possam ser objecto de reclamação de créditos, sob 
pena de nulidade dos actos posteriores à data em que a citação devia ter sido efectuada. 
2 – Não havendo dívidas, a certidão referida no número anterior será substituída por 
simples comunicação através de ofício. 
3 – As certidões referidas no nº 1 serão remetidas, mediante recibo, ao respectivo 
representante do Ministério Público e delas deverão constar, além da natureza, montante 
e período de tempo de cada um dos impostos e outras dívidas, a matéria tributável que 
produziu esse imposto ou a causa da dívida, a indicação, tratando-se de contribuição 
autárquica, dos artigos matriciais dos prédios sobre que recaiu, o montante das custas, 
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havendo execução, e a data a partir da qual são devidos juros de mora. 
Anotações 
 
ARTIGO 105º - Restituição de sobras nas execuções  
SOBRAS NAS EXECUCOES - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
As sobras do produto de quaisquer bens vendidos ou liquidados em processo de execução 
ou das importâncias nele penhoradas só poderão ser entregues ao executado ou aos seus 
sucessores quando o requerente prove, por si e pelo seu representado, que nada deve à 
Fazenda Pública no concelho onde correu o processo, no do respectivo domícilio, no da 
situação dos imóveis ou naqueles onde exerça comércio, indústria ou outra actividade, 
devendo também, quando for caso disso, provar para o efeito que o imposto devido pela 
transmissão das sobras se encontra pago ou assegurado nos termos do Código da Sisa e 
do Imposto sobre as Sucessões e Doações. 
 
ARTIGO 106º - Trespasse de estabelecimento comercial ou industrial  
TRESPASSE E ARRENDAMENTO - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - 
CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1. O notário que celebrar escritura do trespasse ou outro tipo de transmissão contratual 
relativa a estabelecimento comercial ou industrial exigirá previamente do cedente 
documento comprovativo da sua comunicação à repartição de finanças da área da sua 
sede ou domicílio, feita com uma antecedência mínima de 30 dias e máxima de 60 
relativamente à data da escritura. 
2. O disposto no número anterior não será aplicável se, antes da escritura, o transmitente 
apresentar, ao notário que a celebrar, certidão, da repartição de finanças da residência, 
comprovativa da inexistência de quaisquer dívidas ao Estado, a passar no prazo de cinco 
dias úteis após o pedido respectivo (Aditado pelo Decreto-Lei nº 282/92, de 19 de 
Dezembro). 
Anotações 
 
ARTIGO 106º-A - Eliminado  
NOTARIOS,CONSERVAD. OF. JUSTIÇA - CPT/LEG. - CONTRATO DE 
SOCIEDADE - SOCIOS (DECLARACAO DOS) 
Eliminado pela Lei nº 4/96, de 27 de Fevereiro. 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 107º - Pagamento voluntário  
PAGAMENTO VOLUNTARIO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Constitui pagamento voluntário de dívidas de impostos e demais prestações tributárias o 
efectuado dentro do prazo estabelecido nas leis tributárias. 
Anotações 
 
ARTIGO 108º - Prazos. Proibição moratória e da suspensão da execução  
PRAZOS - PAGAMENTO VOLUNTARIO - SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES 
FISCAIS - MORATÓRIA 
1 – Os prazos de pagamento voluntário das contribuições e impostos são regulados nas 
leis tributárias. 
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2 – No caso em que as leis tributárias não estabeleçam prazo de pagamento, este será de 
30 dias após a notificação para pagar pelos serviços competentes. 
3 – É proibida, sob pena de responsabilidade subsidiária, seja a que título for, a 
moratória, bem como a suspensão da execução, salvo nos casos especialmente previstos 
neste Código ou noutras leis. 
Anotações 
 
ARTIGO 109º - Termo do prazo de pagamento voluntário  
JUROS DE MORA/TAXA DOS - PAGAMENTO EM PRESTACÕES - PAGAMENTO 
VOLUNTARIO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Findo o prazo de pagamento voluntário, começarão a vencer-se juros de mora nos 
termos das leis tributárias. 
2 – O contribuinte pode, a partir do termo do prazo de pagamento voluntário, requerer o 
pagamento em prestações nos termos das leis tributárias. 
3 – Antes da extracção da certidão de dívida, nos termos e para efeitos do artigo seguinte, 
pode o contribuinte efectuar um pagamento por conta de dívidas por contribuições e 
impostos constantes das notas de cobrança, desde que se verifiquem cumulativamente as 
seguintes condições (Aditado pelo Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março): 
a) Ter sido deduzida reclamação graciosa ou impugnação judicial da liquidação (Aditada 
pelo Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março); 
b) Abranger o pagamento por conta a parte da colecta que não for objecto de reclamação 
graciosa ou impugnação judicial (Aditada pelo Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
4 – Os pagamentos por conta devem ser solicitados nos serviços de tesouraria junto da 
repartição de finanças competente para a instauração de processo de execução fiscal 
(Aditado pelo Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
5 – Aos pagamentos por conta aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto no nº 
6 do artigo 341º (Aditado pelo Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
Anotações 
 
ARTIGO 109º-A - Dação em pagamento antes da execução fiscal  
DACAO EM PAGAMENTO 
1 – A dação em pagamento antes da instauração do processo de execução fiscal só é 
admissível no âmbito de processo conducente à celebração de acordo de recuperação de 
créditos do Estado. 
2 – O requerimento da dação em pagamento pode ser apresentado a partir do início do 
prazo do pagamento voluntário e é dirigido ao Ministro das Finanças, que decidirá, 
ouvida a Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, designadamente sobre o montante 
da dívida e acrescido e os encargos que incidam sobre os bens. 
3 – À dação em pagamento efectuada nos termos do presente artigo aplicam-se os 
requisitos materiais ou processuais da dação em pagamento na execução fiscal, com as 
necessárias adaptações. 
4 – Tendo sido já instaurado processo de execução fiscal, a dação em pagamento efectua-
se por auto no referido processo; caso contrário, efectua-se por auto no processo 
administrativo previsto no presente artigo.  
5 – O pedido de dação em pagamento não suspende a cobrança da obrigação fiscal. 
6 – As despesas de avaliação entram em regra de custas do processo administrativo de 
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dação em pagamento, salvo se já tiver sido instaurado processo de execução fiscal, caso 
em que serão consideradas custas deste processo. 
(Aditado pelo Decreto-Lei nº 125/96, de 10 de Agosto). 
 
ARTIGO 110º - Extracção das certidões de dívida  
CERTIDÕES DE DÍVIDA - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Findo o prazo de pagamento voluntário estabelecido nas leis tributárias, será extraída 
pelos serviços competentes certidão de dívida com base nos elementos que tiver ao seu 
dispor. 
2 – As certidões de dívida serão assinadas e autenticadas e conterão, sempre que possível 
e sem prejuízo do disposto no artigo 249º, os seguintes elementos: 
a) Identificação do devedor, incluindo o número fiscal do contribuinte; 
b) Descrição sucinta, situações e artigos matriciais dos prédios que originaram as 
colectas; 
c) Estabelecimento, local e objecto da actividade tributada; 
d) Número dos processos; 
e) Proveniência da dívida e seu montante; 
f) Número do processo de liquidação do imposto sobre as sucessões e doações e o nome 
do autor da sucessão ou doador; 
g) Número e data do termo da declaração prestada para liquidação de sisa; 
h) Rendimentos que serviram de base à liquidação, com indicação das fontes, nos termos 
das alíneas b) e c); 
i) Nomes e moradas dos administradores ou gerentes da empresa ou sociedade executada; 
j) Nomes e moradas de outras pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis; 
k) Quaisquer outras indicações úteis para o eficaz seguimento da execução. 
3 – A assinatura das certidões de dívida poderá ser efectuada por chancela ou outro meio 
de reprodução devidamente autorizado por quem as emitir, podendo a autenticação ser 
efectuada por aposição de selo branco ou, mediante prévia autorização do Ministro das 
Finanças, por qualquer outra forma idónea de identificação da assinatura e do serviço 
emitente (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
4 – As certidões de dívida servirão de base à instauração do processo de execução fiscal a 
promover pelo chefe da repartição de finanças, nos termos do título V. 
5 – A extracção das certidões de dívidas poderá ser cometida, pelos serviços centrais da 
Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, aos serviços que disponham dos elementos 
necessários para essa actividade (Aditado pelo Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 110º-A - Compensação de dívidas de impostos por iniciativa da administração 
fiscal  
CREDITOS FISCAIS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) - 
COMPENSACAO DE DIVIDAS 
1 – Quando, em virtude de qualquer liquidação que dê origem a reembolso, revisão 
Oficiosa, reclamação graciosa ou impugnação judiciai de acto tributário, resulte um 
crédito a favor de beneficiário que seja simultaneamente devedor de impostos, e tenha 
sido ultrapassado o respectivo prazo de cobrança voluntária, o crédito é obrigatoriamente 
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aplicado na compensação das referidas dívidas, salvo se pender reclamação graciosa, 
impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução da dívida exequenda ou 
caso esta esteja a ser paga em prestações, devendo a dívida exequenda mostrar-se 
garantida nos termos deste Código. 
2 – Quando a importância do crédito for insuficiente para o pagamento da totalidade das 
dívidas e acrescido, o crédito é aplicado, em primeiro lugar, no pagamento do capital e, 
seguidamente, no pagamento dos juros de mora e custas. 
3 – A compensação efectua-se pela seguinte ordem de preferência: 
a) Com dívidas da mesma proveniência relativas ao mesmo período de tributação; 
b) Com dívidas da mesma proveniência respeitantes a diferentes períodos de tributação; 
c) Com dívidas provenientes de impostos retidos na fonte ou legalmente repercutidos a 
terceiros e não entregues; 
d) Com dívidas provenientes de outros impostos. 
4 – Se o crédito for insuficiente para o pagamento da totalidade das dívidas, dentro da 
mesma hierarquia de preferência, a preferência efectua-se segundo a seguinte ordem: 
a) Com as dívidas mais antigas; 
b) Dentro das dívidas com igual antiguidade, com as de maior valor; 
c) Em igualdade de circunstâncias, com qualquer das dívidas. 
5 – No caso de já estar instaurado processo de execução fiscal, a compensação é 
efectuada através da emissão de título de crédito destinado a ser aplicado no pagamento 
da dívida exequenda e acrescido. 
6 – Verificando-se a compensação referida nos números anteriores, os acréscimos legais 
serão devidos até à data da compensação ou, se anterior, até à data limite que seria de 
observar no reembolso do crédito, se o atraso não for imputável ao contribuinte. 
7 – O montante da dívida extinta por compensação é contabilizado como receita do 
respectivo imposto e abatido à receita do imposto de que o contribuinte é credor (Artigo 
aditado pelo Decreto-Lei nº 20/97, de 21 de Janeiro). 
Anotações 
 
ARTIGO 110º-B - Compensação por iniciativa do contribuinte  
CREDITOS FISCAIS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) - 
COMPENSACAO DE DIVIDAS 
1 – A compensação com créditos fiscais pode ser efectuada nos termos e condições do 
artigo anterior a pedido do contribuinte, ainda que não tenha terminado o prazo de 
cobrança voluntária. 
2 – A compensação com créditos fiscais de que seja titular qualquer outra pessoa singular 
ou colectiva pode igualmente ser efectuada nas mesmas condições do número anterior, 
desde que o devedor os ofereça e o credor expressamente aceite. 
3 – A compensação referida nos números anteriores é requerida ao director-geral dos 
Impostos, devendo o devedor apresentar com o requerimento prova do consentimento do 
credor. 
4 – A compensação com créditos sobre o Estado de natureza não tributária de que o 
contribuinte seja titular pode igualmente ser efectuada em processo de execução fiscal se 
a dívida correspondente a esses créditos for certa, líquida e exigível e tiver cabimento 
orçamental. 
5 – A compensação referida no nº 4 depende de reconhecimento, por despacho conjunto 
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do ministro de que depende o serviço devedor e do Ministro das Finanças, de que a 
dívida é certa, líquida e exigível e tem cabimento orçamental. 
6 – O Ministro das Finanças mandará cativar no orçamento do serviço devedor o 
montante do crédito do beneficiário aplicado na compensação (Artigo aditado pelo 
Decreto-Lei nº 20/97, de 21 de Janeiro). 
Anotações 
 
ARTIGO 111º - Condições da sub-rogação  
SUB-ROGAÇÃO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – REVOGADO 
2 – Para beneficiar dos efeitos da sub-rogação, o terceiro que pretender pagar antes de 
instaurada a execução requerê-lo-á ao chefe da repartição de finanças, que decidirá no 
próprio requerimento, indicando o montante da dívida a pagar e respectivos juros de 
mora. 
3 – Se estiver pendente a execução, o pedido será feito ao chefe da repartição de finanças 
onde ela correr, e o pagamento, quando autorizado, compreenderá a quantia exequenda, 
juros de mora e custas. 
4 – O pagamento, com sub-rogação, requerido depois da venda dos bens só poderá ser 
autorizado pela quantia que ficar em dívida. 
5 – O despacho que autorizar a sub-rogação será notificado ao devedor e ao terceiro que a 
tiver requerido. 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 112º - Sub-rogação. Garantias  
SUB-ROGAÇÃO - GARANTIAS DA SUB-ROGACAO - CÓDIGO DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – A dívida paga pelo sub-rogado conserva as garantias, privilégios e processo de 
cobrança e vencerá juros pela taxa fixada na lei civil, se o sub-rogado o requerer. 
2 – O sub-rogado pode requerer a instauração ou o prosseguimento da execução fiscal 
para cobrar do executado o que por ele tiver pago, salvo tratando-se de segunda sub-
rogação. 
Anotações 
 
ARTIGO 113º - REVOGADO  
EFEITO LIBERATORIO DO PAGAMENTO - OBRIGACAO DE PAGAMENTO - 
LIBERACAO DO DEVEDOR - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Revogado pelo Decreto-Lei nº 303/93, de 1 de Setembro. 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 114º - REVOGADO  
MEIOS DE PAGAMENTO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Revogado pelo Decreto-Lei nº 303/93, de 1 de Setembro. 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 115º - Documentos, conferência e validação dos pagamentos  
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NOTAS DE COBRANCA - COBRANCA COERCIVA - VALIDACAO DOS 
PAGAMENTOS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Os devedores de impostos apresentarão no acto de pagamento, relativamente às 
liquidações efectuadas pelos serviços da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, a 
respectiva nota de cobrança ou, nos restantes casos, a guia de pagamento oficial. 
2 – Os pagamentos de dívidas que se encontram na fase da cobrança coerciva serão 
efectuados através de guia previamente solicitada à repartição de finanças onde correr o 
processo. 
3 – As entidades intervenientes na cobrança deverão exigir sempre a inscrição do número 
fiscal de pessoa singular ou do número do Registo Nacional das Pessoas Colectivas, 
conforme se trate de pessoas singulares ou colectivas, nas guias referidas no nº 1 e 
comprovar a exactidão da inscrição por conferência com o respectivo cartão, que para o 
efeito será apresentado. 
Anotações 
 
ARTIGO 116º - Prova de pagamento  
PROVA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO - DECLARAÇÃO BANCÁRIA - CÓDIGO 
DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – No acto do pagamento, a entidade colaboradora na cobrança entregará ao interessado 
documento comprovativo. 
2 – Constituirá prova bastante do pagamento do imposto nos termos do número anterior a 
declaração bancária confirmativa, desde que o imposto tenha sido pago por cheque ou 
transferência de conta. 
 
ARTIGO 117º - Cobrança de receitas não liquidadas pela Administração Fiscal  
CERTIDÕES DE DÍVIDA - COBRANÇA DE RECEITAS NAO FISCAIS - 
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – As guias relativas a receitas cuja liquidação não seja da competência dos serviços da 
administração fiscal serão remetidas à repartição de finanças do concelho ou bairro do 
domícilio ou sede do devedor. 
2 – O chefe da repartição de finanças mandará notificar o devedor, por carta registada 
com aviso de recepção, para, no prazo de 30 dias a contar da notificação, efectuar o 
pagamento nos serviços de tesouraria da área da repartição de finanças referida no 
número anterior. 
3 – Decorrido o prazo sem que o pagamento tenha sido efectuado, será extraída certidão 
de dívida para efeitos de cobrança coerciva. 
Anotações 
 
ARTIGO 118º - Âmbito  
RECURSO CONTENCIOSO - PROCESSOS JUDICIAIS - AMBITO DO PROCESSO 
JUD.TRIBUTARIO - TUTELA JUDICIAL 
1 – O processo judicial tributário tem por função a tutela judicial dos direitos e interesses 
legalmente protegidos em matéria fiscal. 
2 – O processo judicial tributário compreende, designadamente: 
a) Impugnação dos actos tributários, incluindo o indeferimento total ou parcial das 
reclamações graciosas, bem como a impugnação das receitas parafiscais; 
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b) Impugnação dos actos de fixação dos valores patrimoniais; 
c) Recurso judicial das decisões de aplicação das coimas e sanções acessórias; 
d) Recursos dos actos praticados pelo chefe da repartição de finanças no processo de 
execução fiscal; 
e) Providências cautelares para garantia dos créditos fiscais; 
f) Acções destinadas a obter o reconhecimento de um direito ou interesse. 
3 – O recurso contencioso dos actos administrativos relativos a questões fiscais da 
administração fiscal, bem como do Governo Central, dos governos regionais e dos seus 
membros, mesmo quando praticados por delegação, é regulado pelas leis de processo nos 
tribunais administrativos. 
Anotações 
 
ARTIGO 119º - Nulidades insanáveis  
PROCESSOS JUDICIAIS - NULIDADES ABSOLUTAS - NULIDADES 
INSUPRIVEIS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – São nulidades insanáveis em processo judicial: 
a) A ineptidão da petição inicial; 
b) A falta de informações oficiais; 
c) A falta de notificação da interposição do recurso aos interessados, se estes não 
alegarem. 
2 – As nulidades referidas no número anterior podem ser oficiosamente conhecidas ou 
deduzidas a todo o tempo até ao trânsito em julgado da decisão final. 
3 – As nulidades dos actos têm por efeito a anulação dos termos subsequentes do 
processo que deles dependam absolutamente, devendo sempre aproveitar-se as peças 
úteis ao apuramento dos factos. 
Anotações 
 
ARTIGO 120º - Fundamentos da impugnação  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - FUNDAMENTOS DA IMPUGNACAO JUDICIAL - 
CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Constitui fundamento de impugnação qualquer ilegalidade, designadamente: 
a) Errónea qualificação e quantificação dos rendimentos, lucros, valores patrimoniais e 
outros factos tributários; 
b) Incompetência; 
c) Ausência ou vício da fundamentação legalmente exigida; 
d) Preterição de outras formalidades legais. 
Anotações 
 
ARTIGO 121º - Dúvidas sobre o facto tributário  
PROVA - IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - FACTO TRIBUTAVEL - ANULACAO DO 
ACTO IMPUGNAVEL 
1 – Sempre que da prova produzida resulte a fundada dúvida sobre a existência e 
quantificação do facto tributário, deverá o acto impugnado ser anulado (Decreto-Lei nº 
154/91, de 23 de Abril; passou a nº 1 pelo Decreto-Lei nº 165/95, de 15 de Julho). 
2 – Em caso de quantificação da matéria tributável por métodos indiciários, não se 
considera existir dúvida fundada se o fundamento da aplicação daqueles consistir na 
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inexistência ou desconhecimento, por recusa de exibição, da contabilidade ou escrita e 
demais documentos legalmente exigidos ou a sua falsificação, ocultação ou destruição, 
ainda que os contribuintes invoquem razões acidentais (Aditado pelo Decreto-Lei nº 
165/95, de 15 de Julho). 
3 – O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de na impugnação 
judicial o impugnante demonstrar erro ou manifesto excesso na matéria tributável 
quantificada (Aditado pelo Decreto-Lei nº 165/95, de 15 de Julho). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 122º - Arguição subsidiária de vícios  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - VICIOS DO ACTO IMPUGNADO - 
SUBSIDARIEDADE DOS VÍCIOS - ARGUICAO SUBSIDIARIA DE VICIOS 
O impugnante pode arguir os vícios do acto impugnado segundo uma relação de 
subsidariedade. 
 
ARTIGO 123º - Impugnação judicial. Prazo de apresentação  
PRAZOS - IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - INDEFERIMENTO - CÓDIGO DO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – A impugnação será apresentada, sem prejuízo do disposto no artigo 22º, no prazo de 
90 dias contados a partir dos factos seguintes: 
a) Termo do prazo para pagamento voluntário dos impostos e das receitas parafiscais; 
b) Notificação dos actos tributários que não dêem origem a qualquer liquidação; 
c) Citação dos responsáveis subsidiários, referidos no artigo 11º, em processo de 
execução fiscal; 
d) Indeferimento tácito a que se refere o artigo 125º; 
e) Notificação dos restantes actos que possam ser objecto de impugnação autónoma nos 
termos deste Código. 
2 – Em caso de indeferimento de reclamação graciosa, o prazo de impugnação será de 
oito dias após a notificação. 
3 – O disposto neste artigo não prejudica outros prazos especiais fixados neste Código ou 
noutras leis tributárias. 
Anotações 
 
ARTIGO 124º - Local de apresentação  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - DOMICILIO - LOCAL DE APRESENTACAO DA 
PETICAO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – A petição será apresentada na repartição de finanças onde haja sido ou deva 
legalmente considerar-se praticado o acto. 
2 – Para os efeitos do número anterior, os actos tributários consideram-se sempre 
praticados na área do domícilio ou sede do contribuinte ou da situação dos bens. 
Anotações 
 
ARTIGO 125º - Indeferimento tácito  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - RECLAMAÇÕES E IMPUGNAÇÕES - 
INDEFERIMENTO TACITO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
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A reclamação graciosa presume-se indeferida para efeito de impugnação judicial se os 
órgãos competentes da administração fiscal sobre ela não se pronunciarem no prazo de 90 
dias a partir da data da entrada no serviço competente, salvo disposição especial que 
estabeleça outro prazo. 
Anotações 
 
ARTIGO 126º - Petição dirigida ao delegante ou subdelegante  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - RECLAMAÇÕES E IMPUGNAÇÕES - 
INDEFERIMENTO TACITO - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
O indeferimento tácito da petição ou requerimento dirigido ao delegante ou subdelegante 
é imputável, para efeitos de impugnação, ao delegado ou subdelegado, mesmo que a este 
não seja remetido o requerimento ou petição, atendendo-se à data da respectiva entrada 
para o efeito do artigo anterior. 
 
ARTIGO 127º - Requisitos da petição inicial  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - REQUISITOS DA IMPUGNACAO - PETICOES - 
CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – A impugnação será formulada em petição articulada, dirigida ao juiz do tribunal 
competente, em que se identifiquem o acto impugnado e a entidade que o praticou e se 
exponham os factos e as razões de direito que fundamentam o pedido. 
2 – Na petição indicar-se-á o valor do processo ou a forma como se pretende a sua 
determinação, a efectuar pelos serviços competentes da administração fiscal. 
3 – Com a petição, elaborada em triplicado, sendo uma cópia para arquivo e outra para o 
impugnante, oferecerá este os documentos de que dispuser, arrolará testemunhas e 
requererá as demais provas que não dependam de ocorrências supervenientes. 
4 – Se o impugnante pretender que a prova seja produzida na repartição de finanças, 
declará-lo-á na petição. 
Anotações 
 
ARTIGO 128º - Preparos e despesas com a produção de prova  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - PREPAROS E CUSTAS - DESPESAS COM A PROVA - 
CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – No processo de impugnação judicial só haverá preparos para despesas. 
2 – As despesas com a produção da prova são da responsabilidade de quem as oferecer e, 
se for o impugnante, garanti-las-á mediante prévio depósito. 
Anotações 
 
ARTIGO 129º - Preparação do processo  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - AUTUACAO DA PETICAO INICIAL - 
INFORMAÇÕES OFICIAIS - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – A repartição de finanças onde tiver sido apresentada a impugnação organizará o 
processo antes de ser remetido a juízo. 
2 – Ao serviço referido no número anterior compete, designadamente: 
a) A autuação da petição inicial e a apensação do processo ou elemento equivalente que 
tenha servido de base ao acto impugnado, ou de sua cópia, incluindo, quando for caso 
disso, o processo de reclamação; 
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b) A informação dos serviços de fiscalização sobre a matéria de facto considerada 
pertinente; 
c) A informação prestada pelos serviços da administração fiscal sobre os elementos 
oficiais que digam respeito à colecta impugnada e sobre a restante matéria do pedido; 
d) A junção pela repartição de finanças de documentos de que disponha e repute 
convenientes para o julgamento. 
3 – Antes de cumprir o disposto neste artigo, o chefe da repartição de finanças poderá 
convidar o impugnante a suprir, no prazo que lhe designar, qualquer deficiência ou 
irregularidade. 
Anotações 
 
ARTIGO 130º - Apreciação da impugnação  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - APRECIACAO DA IMPUGNACAO - NOTIFICAÇÃO 
DO IMPUGNANTE - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Apresentada a impugnação e realizadas as diligências previstas no artigo anterior, a 
entidade referida no artigo 99º apreciará o pedido (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de 
Março). 
2 – O director distrital arquivará o processo, em caso de total revogação do acto 
impugnado (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
3 – No caso de o acto impugnado ser revogado parcialmente, deverá notificar-se o 
impugnante para, no prazo de oito dias, se pronunciar, prosseguindo o processo se o 
impugnante nada disser ou declarar que mantem a impugnação no prazo de cinco dias 
(Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
4 – A apreciação do acto impugnado a que se refere o nº 1 será efectuada no prazo de 120 
dias após a apresentação da petição inicial (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
5 – Sempre que, antes da impugnação, já tiver sido resolvida reclamação graciosa com o 
mesmo objecto, o processo subirá de imediato a Tribunal, logo que nesta sejam 
efectuadas as diligências referidas no artigo 129º (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
6 – Caso seja posteriormente apresentada reclamação graciosa com o mesmo objecto, 
antes da entrada do processo no tribunal, será aquela apensada para efeitos do nº 1 
(Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
7 – Se, após a remessa do processo a tribunal, for apresentada reclamação graciosa com o 
mesmo objecto, esta será apensada à impugnação e tomada em consideração na decisão 
final (Decreto-Lei nº 154/91, de 23 de Abril). 
8 – A competência referida no presente artigo poderá ser delegada pelo director distrital 
de finanças em directores de finanças ou outros funcionários qualificados (Decreto-Lei nº 
47/95, de 10 de Março). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 131º - Notificação do Representante da Fazenda Pública  
PROVA - IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - DESPACHO DO JUIZ - NOTIFICAÇÃO DO 
REP.DA FAZ.PÚBLICA 
1 – Recebido o processo no tribunal, o juiz proferirá, no prazo de cinco dias, despacho 
inicial e, quando não houver motivo para indeferimento liminar e a petição estiver em 
termos de ser recebida, será ordenada a notificação do representante da Fazenda Pública 
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para, no prazo de 10 dias, se pronunciar e oferecer provas adicionais, se tal considerar 
necessário, devendo declarar se pretende produzi-las na repartição de finanças. 
2 – O prazo para o representante da Fazenda Pública se pronunciar pode ser prorrogado 
até 60 dias, quando haja necessidade de obter informações ou de aguardar a resposta a 
consulta feita a instância superior. 
3 – Ainda que não haja contestação especificada dos factos, não se terão estes por 
confessados. 
Anotações 
 
ARTIGO 132º - Conhecimento imediato do pedido  
MINISTÉRIO PÚBLICO - IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - REPRESENTANTE DA 
FAZENDA PÚBLICA - CONHECIMENTO IMEDIATO DO PEDIDO 
1 – Junta a posição do representante da Fazenda Pública ou decorrido o respectivo prazo, 
o juiz, após vista ao Ministério Público, conhecerá logo do pedido se a questão for apenas 
de direito ou, sendo também de facto, o processo fornecer os elementos necessários 
(Passou a ser o nº 1 pelo Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
2 – Decorrido o prazo referido no nº 4 do artigo 130º sem que o processo seja remetido a 
tribunal, poderá o impugnante solicitar ao juiz que determine a remessa imediata do 
processo, sem prejuízo de ser observado o disposto no nº 1 do artigo 131º (Aditado pelo 
Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
3 – Para efeitos do número anterior, havendo mais de um juiz, o pedido do impugnante 
será objecto de distribuição entre eles (Aditado pelo Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de 
Março). 
Anotações 
 
ARTIGO 133º - Diligências de prova  
PROVA - IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - LOCAL DE PRODUCAO DE PROVA - 
DILIGENCIAS DE PROVA 
1 – Não conhecendo logo do pedido, o juiz ordenará as diligências de produção de prova 
necessárias, incluindo, se for o caso, a remessa do processo aos competentes serviços da 
administração fiscal. 
2 – Não tendo o impugnante declarado que pretende produzir a prova na repartição de 
finanças, será aquela produzida directamente no tribunal. 
3 – Realizadas as diligências de produção de prova na repartição de finanças, será o 
processo devolvido ao tribunal. 
Anotações 
 
ARTIGO 134º - Meios de prova  
PROVA - IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - INFORMAÇÕES OFICIAIS - MEIOS DE 
PROVA 
1 – São admitidos os meios gerais de prova. 
2 – As informações oficiais só têm força probatória quando devidamente fundamentadas. 
3 – O teor das informações oficiais será sempre notificado ao impugnante, logo que 
juntas. 
Anotações 
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ARTIGO 135º - Pareceres técnicos. Prova pericial  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - PARECERES TECNICOS - PROVA PERICIAL - 
CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
1 – Poderá haver prova pericial no processo de impugnação judicial sempre que o juiz 
entenda necessário o parecer de técnicos especializados. 
2 – O arbitramento será ordenado pelo juiz, oficiosamente ou a pedido do impugnante ou 
do representante da Fazenda Pública, formulado, respectivamente, na petição inicial e na 
pronúncia a que se refere o nº 1 do artigo 131º ou no prazo de 15 dias após a notificação 
das informações oficiais nos termos do nº 3 do artigo anterior. 
3 – A prova pericial referida nos números anteriores será regulada nos termos do Código 
de Processo Civil. 
4 – Cabe ao tribunal adiantar o encargo das diligências não requeridas pelo impugnante, o 
qual entrará no final em regra de custas. 
5 – As despesas de diligências requeridas pelo impugnante são por este suportadas 
mediante preparo a fixar pelo juiz e entram no final em regra de custas. 
 
ARTIGO 136º - Impugnação com base em errónea quantificação  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - METODOS INDICIARIOS - ERRO NA 
QUANTIFICAÇÃO 
1 – A impugnação dos actos tributários com base em erro na quantificação da matéria 
tributável depende de prévia reclamação nos termos dos artigos 84º e seguintes (Decreto-
Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
2 – Na petição inicial identificará o impugnante o erro que serve de fundamento à 
impugnação, apresentará os pareceres periciais que entender necessários e solicitará 
diligências. 
3 – No prazo do nº 1 do artigo 131º, prorrogável nos termos do nº 2, o representante da 
Fazenda Pública oferecerá, por sua vez, os pareceres periciais que considerar 
indispensáveis à apreciação do acto impugnado e solicitará, se for caso disso, outras 
diligências. 
4 – O juiz pode, se o entender, oficiosamente ou a requerimento dos interessados, ordenar 
a audição dos peritos que tenham subscrito os pareceres técnicos referidos nos números 
anteriores, determinar ao impugnante e ao representante da Fazenda Pública o 
esclarecimento das suas posições e ordenar novas diligências de prova. 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 137º - Testemunhas  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - TESTEMUNHAS - AUDIENCIA CONTRADITORIA - 
DEPOIMENTOS 
1 – O número de testemunhas a inquirir não poderá exceder 3 por cada facto, nem o total 
de 10. 
2 – Os depoimentos são prestados em audiência contraditória, pertencendo o 
interrogatório e a redacção ao juiz ou ao chefe da repartição de finanças onde a prova for 
produzida, podendo o impugnante ou o representante da Fazenda Pública requerer que 
sejam esclarecidas ou completadas as respostas. 
Anotações 
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ARTIGO 138º - Depoimento das testemunhas  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - TESTEMUNHAS - DEPOIMENTOS 
1 – As testemunhas residentes no concelho onde deva fazer-se a inquirição são 
notificadas pelo chefe da repartição de finanças ou pelo juiz para aí deporem. 
2 – Residindo fora, as testemunhas serão ouvidas, caso o impugnante haja requerido carta 
precatória para a sua inquirição, na repartição de finanças ou no tribunal da área da 
respectiva residência. 
3 – Não tendo sido requerida carta precatória, as testemunhas só serão ouvidas caso o 
impugnante as apresente na audiência. 
4 – Faltando alguma testemunha, o impugnante pode imediatamente oferecer outra para a 
substituir ou ser marcado novo dia, se o impugnante dela não prescindir. 
5 – O impugnante só pode usar uma vez da faculdade referida no número anterior. 
6 – Os depoimentos das testemunhas serão reduzidos a escrito. 
Anotações 
 
ARTIGO 139º - Notificação para alegações  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - ALEGACOES - NOTIFICAÇÃO PARA ALEGAÇÕES 
Finda a produção da prova, ordenar-se-á a notificação dos interessados para alegarem por 
escrito no prazo fixado pelo juiz, que não será superior a 20 dias. 
Anotações 
 
ARTIGO 140º - Vista do Ministério Público  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - ALEGACOES - VISTA AO MINISTERIO PUBLICO 
Apresentadas as alegações ou findo o respectivo prazo e antes de proferida a sentença, o 
juiz dará vista ao Ministério Público para, se pretender, se pronunciar expressamente 
sobre as questões de legalidade discutidas no processo. 
 
ARTIGO 141º - Prazo da sentença  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - SENTENCAS - SANCAO PECUNIARIA - PRAZO DA 
SENTENCA 
1 – Se o Ministério Público suscitar questão que obste ao conhecimento do pedido, são 
ouvidos o impugnante e o representante da Fazenda Pública. 
2 – Em seguida serão os autos conclusos para decisão do juiz, que proferirá sentença. 
3 – O impugnante, se decair no todo ou em parte, será condenado em custas e poderá sê-
lo também em sanção pecuniária, como litigante de má fé. 
Anotações 
 
ARTIGO 142º - Sentença. Objecto  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - FUNDAMENTO DAS DECISOES - SENTENCAS 
1 – A sentença identificará os interessados e os factos objecto de litígio, sintetizará a 
pretensão do impugnante e respectivos fundamentos, bem como a posição do 
representante da Fazenda Pública e do Ministério Público, e fixará as questões que ao 
tribunal cumpre solucionar. 
2 – O juiz discriminará também a matéria provada da não provada, fundamentando as 
suas decisões. 
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Anotações 
 
ARTIGO 143º - Ordem de conhecimento dos vícios na sentença  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - VICIOS NA SENTENCA - APRECIACAO DOS VICIOS 
NA SENTENCA - ORDEM DE CONHECIMENTO DOS VICIOS 
1 – Na sentença, o tribunal apreciará prioritariamente os vícios que conduzam à 
declaração de inexistência ou nulidade do acto impugnado e, depois, os vícios arguidos 
que conduzam à sua anulação. 
2 – Nos referidos grupos a apreciação dos vícios é feita pela ordem seguinte: 
a) No primeiro grupo, o dos vícios cuja procedência determine, segundo o prudente 
critério do julgador, mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos; 
b) No segundo grupo, a indicada pelo impugnante, sempre que este estabeleça entre eles 
uma relação de subsidiariedade e não sejam arguidos outros vícios pelo Ministério 
Público ou, nos demais casos, a fixada na alínea anterior. 
 
ARTIGO 144º - Nulidades da sentença  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - SENTENCAS - NULIDADES DA SENTENCA 
1 – Constituem causas de nulidade da sentença a falta de assinatura do juiz, a não 
especificação dos fundamentos de facto e de direito da decisão, a oposição dos 
fundamentos com a decisão, a falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar 
ou a pronúncia sobre questões que não deva conhecer (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de 
Março). 
2 – A falta da assinatura do juiz pode ser suprida oficiosamente ou a requerimento dos 
interessados, enquanto for possível obtê-la, devendo o juiz declarar a data em que assina. 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 145º - Sentença. Efeitos  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - SENTENCAS - EFEITOS DAS SENTENCAS 
A administração fiscal está obrigada, em caso de total ou parcial procedência do pedido 
de impugnação, à reconstituição plena da legalidade do acto ou situação objecto do 
litígio. 
Anotações 
 
ARTIGO 146º - Notificação da sentença  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - SENTENCAS - NOTIFICAÇÃO DAS SENTENÇAS 
A sentença será notificada no prazo de cinco dias ao Ministério Público, ao impugnante e 
ao representante da Fazenda Pública. 
 
ARTIGO 147º - Incidentes  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTES NO PROCESSO DEIMPUGNACAO - 
FALSIDADE - ASSISTÊNCIA 
1 - São admitidos em processo de impugnação os incidentes seguintes: 
a) Falsidade; 
b) Assistência; 
c) Habilitação; 
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2 – O prazo de resposta ao incidente é de 10 dias, podendo, no caso de ser o representante 
da Fazenda Pública a pronunciar-se, ser prorrogado nos termos do nº 2 do artigo 131º. 
3 – O Ministério Público pronunciar-se-á obrigatoriamente antes da decisão do incidente. 
 
ARTIGO 148º - Processamento e julgamento dos incidentes  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTES NO PROCESSO DEIMPUGNACAO - 
PROCESSAMENTO DOS INCIDENTES - JULGAMENTO DOS INCIDENTES 
Os incidentes serão processados e julgados nos termos do Código de Processo Civil, em 
tudo que não seja estabelecido no presente Código. 
 
ARTIGO 149º - Incidente de assistência  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTES NO PROCESSO DEIMPUGNACAO - 
INCIDENTE DE ASSISTENCIA 
1 – É admitido em processo de impugnação o incidente de assistência nos casos 
seguintes: 
a) Intervenção do substituto nas impugnações deduzidas pelo substituido e vice-versa; 
b) Intervenção do responsável subsidiário nas impugnações deduzidas pelo contribuinte. 
2 – A sentença produzirá caso julgado face ao assistente relativamente ao objecto da 
impugnação. 
 
ARTIGO 150º - Admissão do incidente de habilitação  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTES NO PROCESSO DEIMPUGNACAO - 
INCIDENTE DE HABILITACAO 
É admitido o incidente de habilitação quando, no decurso do processo judicial, falecer o 
impugnante e o sucessor pretenda ocupar a sua posição processual. 
 
ARTIGO 151º - Impugnação em caso de autoliquidação  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - RECLAMAÇÕES E IMPUGNAÇÕES - 
AUTOLIQUIDACAO 
1 - Em caso de erro na autoliquidação, a impugnação será obrigatoriamente precedida de 
reclamação graciosa para o director distrital de finanças competente, no prazo de dois 
anos após o pagamento ou da apresentação da declaração, quando àquele não haja lugar 
(Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
2 – Em caso de indeferimento expresso ou tácito da reclamação, o contribuinte poderá 
impugnar, no prazo de 30 dias, a liquidação que efectuou, contados, respectivamente, a 
partir da notificação do indeferimento ou do termo do prazo referido no artigo 125º. 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 152º - Impugnação em caso de substituição tributária  
RETENÇÃO NA FONTE - ERROS MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 
1 – A retenção na fonte é susceptível de impugnação por parte do substituto em caso de 
erro na entrega de imposto superior ao devido (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
2 – O imposto entregue a mais será descontado nas entregas seguintes da mesma natureza 
a efectuar no ano do pagamento indevido (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
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3 – Caso não seja possível a correcção referida no número anterior, o substituto que 
quiser impugnar reclamará graciosamente para o Director Distrital de Finanças 
competente no prazo de dois anos a contar do termo do prazo nele referido (Decreto-Lei 
nº 47/95, de 10 de Março). 
4 – O disposto no número anterior aplica-se à impugnação pelo substituído da retenção 
que lhe tiver sido efectuada, salvo quando a retenção tiver a mera natureza de pagamento 
por conta do imposto devido a final (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
5 – Caso a reclamação graciosa seja expressa ou tacitamente indeferida, o contribuinte 
poderá impugnar, no prazo de 30 dias, a entrega indevida nos mesmos termos que do acto 
da liquidação (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
Anotações 
Redacções Anteriores 
 
ARTIGO 153º - Impugnação em caso de pagamento por conta  
PAGAMENTOS/CONTA - IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - RECLAMAÇÕES E 
IMPUGNAÇÕES - ERRO NOS PRESSUPOSTOS 
1 – O pagamento por conta é susceptível de impugnação judicial com fundamento em 
erro sobre os pressupostos da sua existência ou do seu quantitativo quando determinado 
pela administração fiscal. 
2 – A impugnação do pagamento por conta depende de prévia reclamação graciosa para o 
director distrital de finanças competente no prazo de 90 dias após o pagamento indevido. 
3 – Caso a reclamação seja expressa ou tacitamente indeferida, o contribuinte poderá 
impugnar, no prazo de 30 dias, o acto nos mesmos termos que do acto de liquidação. 
Anotações 
 
ARTIGO 154º - Impugnação das receitas parafiscais  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - 
TRIBUNAL COMPETENTE - RECEITAS PARAFISCAIS 
Na impugnação das receitas parafiscais observar-se-á especialmente o seguinte: 
a) A impugnação será deduzida perante a entidade competente para a liquidação, sendo o 
tribunal tributário de 1ª instância da respectiva área o competente para a decisão; 
b) A instrução decorrerá nos serviços da entidade referida na alínea anterior; 
c) O representante da Fazenda Pública representará, no processo de impugnação, a 
entidade competente para a liquidação. 
 
ARTIGO 155º - Objecto da impugnação  
ERROS MATERIAIS - VALOR PATRIMONIAL - PRETERIÇÃO DE 
FORMALIDADES LEGAIS - ERROS DE DIREITO 
1 – Os actos de fixação dos valores patrimoniais podem ser impugnados, no prazo de 90 
dias após a sua notificação ao contribuinte, com fundamento em qualquer ilegalidade. 
2 – Constitui motivo de ilegalidade, além da preterição de formalidades legais, o erro de 
facto ou de direito na fixação. 
3 – As incorrecções nas inscrições matriciais dos valores patrimoniais podem ser objecto 
de impugnação judicial no prazo de 30 dias, desde que o contribuinte tenha solicitado 
previamente a correcção da inscrição junto da entidade competente e esta a recuse ou não 
se pronuncie no prazo de 90 dias a partir do pedido. 
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4 – O pedido de correcção da inscrição nos termos do número anterior pode ser 
apresentado a todo o tempo. 
5 – O prazo da impugnação referida no nº 3 conta-se a partir da notificação da recusa ou 
do termo do prazo para apreciação do pedido. 
6 – A impugnação referida neste artigo não tem efeito suspensivo e só poderá ter lugar 
depois de esgotados os meios graciosos previstos no processo de avaliações. 
Anotações 
 
ARTIGO 156º - Formas de procedimento cautelar  
PROCEDIMENTO CAUTELAR - ARRESTO - ARROLAMENTO 
1 – São admitidas em processo judicial tributário as seguintes formas de procedimento 
cautelar avulsas: 
a) O arresto; 
b) O arrolamento. 
2 – É regulado neste capítulo o recurso dos actos de apreensão de bens quando a eles 
houver lugar segundo as leis tributárias. 
 
ARTIGO 157º - Requisitos do arresto  
ARRESTO - REQUISITOS DO ARRESTO 
1 – O representante da Fazenda Pública pode requerer arresto de bens do devedor de 
impostos quando ocorram, simultaneamente, as circunstâncias seguintes: 
a) Haver fundado receio de diminuição de garantia de cobrança de créditos fiscais; 
b) O imposto estar liquidado ou em fase de liquidação. 
2 – Nos impostos periódicos considera-se que o imposto está em fase de liquidação a 
partir do final do ano civil ou de outro período de tributação a que os respectivos 
rendimentos se reportem. 
3 – Nos impostos de obrigação única, o imposto considera-se em fase de liquidação a 
partir do momento da ocorrência do facto tributário. 
4 – O representante da Fazenda Pública alegará os factos que demonstrem o imposto ou a 
sua provável existência e os fundamentos de receio de diminuição de garantias de 
cobrança de créditos fiscais, relacionando também os bens que devem ser arrestados, com 
as menções necessárias ao arresto. 
Anotações 
 
ARTIGO 158º - Caducidade  
GARANTIAS DOS CREDITOS DO ESTADO - ARRESTO - CADUCIDADE DO 
ARRESTO 
O arresto fica sem efeito com o pagamento da dívida ou quando, no processo de 
liquidação do ou dos impostos para cuja garantia é destinado, se apure não haver lugar a 
qualquer liquidação e ainda se, a todo o tempo, for prestada garantia nos termos previstos 
no artigo 282º. 
 
ARTIGO 159º - Competência para o arresto  
TRIBUNAL COMPETENTE - ARRESTO 
Tem competência para o arresto o tribunal tributário de 1ª instância da área da repartição 
de finanças competente para a execução dos créditos que se pretendam garantir. 
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ARTIGO 160º - Regime do arresto  
ARRESTO - REGIME DO ARRESTO 
Ao regime do arresto aplica-se o disposto no Código de Processo Civil em tudo o que não 
for especialmente regulado nesta secção. 
 
ARTIGO 161º - Requisitos do arrolamento  
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - ARROLAMENTO - REQUISITOS 
DO ARROLAMENTO 
Havendo fundado receio de extravio ou de dissipação de bens ou de documentos conexos 
com obrigações tributárias, pode ser requerido pelo representante da Fazenda Pública o 
seu arrolamento. 
 
ARTIGO 162º - Competência para o arrolamento  
TRIBUNAL COMPETENTE - ARROLAMENTO 
O processo do arrolamento é da competência do tribunal tributário de 1ª instância da área 
da residência, sede ou estabelecimento estável do contribuinte. 
 
ARTIGO 163º - Regime do arrolamento  
ARROLAMENTO - REGIME DO ARROLAMENTO 
Ao regime do arrolamento aplica-se o disposto no Código de Processo Civil em tudo o 
que não for especialmente regulado nesta secção. 
 
ARTIGO 164º - Impugnação da apreensão  
APREENSAO DE BENS - TRIBUNAL COMPETENTE - IMPUGNACAO DA 
APREENSAO 
1 – É admitida a impugnação judicial dos actos de apreensão de bens praticados pela 
administração fiscal, no prazo de 15 dias a contar do levantamento do auto. 
2 – É competente para o conhecimento da impugnação o tribunal tributário de 1ª instância 
da área em que a apreensão tiver sido efectuada. 
3 – Tem legitimidade para a impugnação prevista neste artigo o proprietário ou detentor 
dos bens apreendidos. 
4 – Sempre que as leis tributárias exijam a notificação dos actos de apreensão às pessoas 
referidas no número anterior, o prazo da impugnação conta-se a partir dessa notificação. 
5 – Em caso do processo contra-ordenacional, a decisão da impugnação faz caso julgado, 
considerando-se sempre definitiva, independentemente da decisão quanto às coimas, à 
libertação dos bens e meios de transporte. 
6 – A regularização da situação tributária do arguido na pendência do processo de 
impugnação extingue este. 
 
ARTIGO 165º - Reconhecimento de um direito ou interesse legí  
RECOMHECIMENTO DO DIREITO - INTERRESE PROTEGIDO - ACÇÕES DE 
RECONHECIMENTO 
1 – As acções para obter o reconhecimento de um direito ou interesse legalmente 
protegido em matéria tributária podem ser propostas por quem invoque a titularidade do 
direito ou interesse a reconhecer, no prazo de cinco anos a partir da sua constituição, 



 52 

salvo o disposto em lei especial. 
2 – As acções só podem ser propostas quando os restantes meios contenciosos, incluindo 
os relativos à execução da sentença, não assegurem a tutela efectiva do direito ou 
interesse em causa. 
3 – As acções seguem os termos do processo de impugnação, considerando-se na posição 
de entidade que praticou o acto a que tiver competência para decidir o pedido. 
 
ARTIGO 166º - Meios processuais acessórios  
CERTIDÕES - MEIOS PROCESSUAIS ACESSORIOS - CONSULTA DE 
DOCUMENTOS - EXECUÇÃO DOS JULGADOS 
1 – São admitidos no processo judicial tributário os meios processuais de intimação para 
consulta de documentos e passagem de certidões, de produção antecipada de prova e de 
execução dos julgados, os quais serão regulados pelo disposto nas normas sobre o 
processo nos tribunais administrativos e fiscais (Passou a nº 1 pelo Decreto-Lei nº 47/95, 
de 10 de Março). 
2 – Cabe aos tribunais tributários de 1.ª instância a apreciação das questões referidas no 
presente artigo (Decreto-Lei nº 47/95, de 10 de Março). 
Anotações 
 
ARTIGO 167º - Recursos das decisões proferidas em processos  
RECURSOS - DECISAO JUDICIAL - TRIBUNAL TRIBUTARIO DE 2ª INSTÂNCIA 
- SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
Das decisões dos tribunais tributários de 1ª instância cabe recurso, no prazo de oito dias, 
a interpor pelo impugnante ou outro interveniente que no processo fique vencido, pelo 
Ministério Público ou pelo representante da Fazenda Pública, para o Tribunal Tributário 
de 2ª Instância, salvo se a matéria for exclusivamente de direito, caso em que cabe 
recurso, no mesmo prazo, para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo. 
Anotações 
 
ARTIGO 168º - Ausência de alçada  
TRIBUNAIS TRIBUTARIOS - ALÇADAS 
Os tribunais tributários não têm alçada. 
 
ARTIGO 169º - Interposição, processamento e julgamento dos recursos. Revisão  
RECURSOS - AGRAVOS 
Os recursos são interpostos, processados e julgados como os agravos em processo civil, 
salvo as disposições em contrário deste Código e da lei orgânica do tribunal para quem se 
recorrer. 
Anotações 
 
ARTIGO 170º - Revisão da sentença  
SENTENCAS - SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - REVISAO DAS 
SENTENCAS - CASO JULGADO 
A decisão transitada em julgado pode ser objecto de revisão, a qual se regulará 
especialmente pelas normas aplicáveis à revisão dos acórdãos definitivos do Supremo 
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Tribunal Administrativo, com as necessárias adaptações. 
 
ARTIGO 171º - Forma de interposição do recurso. Deserção  
ALEGACOES - RECURSOS - SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - 
DESERCAO 
1 – A interposição do recurso faz-se por meio de requerimento em que se declare a 
intenção de recorrer e, no caso de o recorrente o pretender, a intenção de alegar no 
tribunal de recurso. 
2 – O despacho que admitir o recurso será notificado ao recorrente, ao recorrido, não 
sendo revel, e ao Ministério Público. 
3 – O prazo para alegações é de oito dias contados, para o recorrente, a partir da 
notificação referida no número anterior e, para o recorrido, a partir do termo do prazo 
para as alegações do recorrente. 
4 – Na falta de declaração da intenção de alegar nos termos do nº 1 e na falta de 
alegações, o recurso será logo julgado deserto no tribunal recorrido, devendo, se as 
alegações não tiverem conclusões, convidar-se o recorrente a formulá-las, sob pena de 
deserção. 
5 – O disposto neste artigo não prejudica o preceituado na lei respectiva quanto ao 
recurso para o Supremo Tribunal Administrativo. 
Anotações 
 
ARTIGO 172º - Recurso despachos interlocutórios na impugnaçã  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - DESPACHOS INTERLOCUTORIOS - RECURSO DA 
DECISAO FINAL 
Os despachos proferidos nos processos de impugnação só poderão ser impugnados no 
recurso interposto da decisão final. 
 
ARTIGO 173º - Elaboração da conta antes da subida do recurso  
CUSTAS - RECURSOS - CONTA NO PROCESSO 
Antes de expedido para o tribunal superior, o recurso será contado, mas o requerente só 
será notificado da conta se, julgado definitivamente o recurso, houver lugar ao pagamento 
de custas. 
 
ARTIGO 174º - Subida do recurso  
ALEGACOES - RECURSOS - EFEITO DEVOLUTIVO - SUBIDA DO RECURSO 
1 – Seguidamente, o processo subirá ao tribunal superior, mediante simples despacho do 
juiz ou do presidente do tribunal recorrido. 
2 – No caso de o recorrente ter declarado a intenção de alegar no tribunal de recurso, as 
alegações serão produzidas no prazo de oito dias após a notificação para o efeito 
ordenada pelo juiz do processo. 
3 – No caso previsto no número anterior, o recorrido alegará no prazo de oito dias 
contados a partir do termo do prazo para as alegações do recorrente, do qual será também 
notificado. 
4 – Os recursos têm efeito meramente devolutivo, salvo se for prestada garantia nos 
termos do artigo 282º. 
Anotações 
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ARTIGO 175º - Distribuição do recurso  
RECURSOS - TRIBUNAL TRIBUTARIO DE 2ª INSTÂNCIA - DISTRIBUICAO DO 
RECURSO 
1 – Recebido o processo no Tribunal Tributário de 2ª Instância, proceder-se-á à sua 
distribuição, dentro de cinco dias, por todos os juízes, incluindo o presidente. 
2 – A distribuição será feita pelo presidente e pelo chefe da secretaria, podendo assistir os 
outros membros do Tribunal. 
 
ARTIGO 176º - Conclusão ao relator. Conhecimento de questões prévias  
RECURSOS - CONFERENCIA - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS - JUIZ RELATOR 
1 – Feita a distribuição, serão os autos conclusos ao relator, que poderá ordenar se 
proceda a qualquer diligência ou se colha informação do tribunal recorrido ou de alguma 
autoridade e mandará que se cumpra o nº 2 do artigo 174º. 
2 – O relator não conhecerá do recurso se entender que lhe faltam manifestamente os 
respectivos pressupostos processuais. 
3 – Do despacho do relator referido no número anterior é admitida reclamação para a 
conferência. 
 
ARTIGO 177º - Vistos  
MINISTÉRIO PÚBLICO - REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - VISTA 
AO MINISTERIO PUBLICO - JUIZ RELATOR 
1 – Satisfeito o disposto no artigo anterior, irá o processo com vista ao Ministério Público 
por 10 dias, podendo antes o juiz relator mandar pronunciar-se o representante da 
Fazenda Pública sobre a matéria dos autos no mesmo prazo. 
2 – Seguidamente, o processo irá a cada um dos adjuntos por 5 dias e ao relator por 10 
dias. 
 
ARTIGO 178º - Marcação do julgamento  
JUIZ RELATOR - VISTO DO RELATOR - JULGAMENTO DO PROCESSO 
Lançado o visto do relator, o presidente, no prazo de cinco dias, designará a sessão em 
que há-de ser julgado o processo, não podendo exceder a segunda sessão imediata. 
 
ARTIGO 179º - Ordem dos julgamentos  
JULGAMENTO DO PROCESSO - ORDEM DOS JULGAMENTOS 
O julgamento dos processos far-se-á pela ordem da respectiva entrada na secretaria, mas 
o presidente, oficiosamente ou a requerimento dos interessados, poderá dar prioridade a 
qualquer processo, havendo justo motivo. 
 
ARTIGO 180º - Âmbito  
PROCESSO DE CONTRA ORDENACAO - AMBITO DO PROCESSO CONTRA 
ORDENACAO 
1 – Ficam sujeitas ao processo de contra-ordenação fiscal as infracções fiscais sem 
natureza criminal, salvo nos casos em que o conhecimento das contra-ordenações caiba 
aos tribunais comuns. 
2 – O processo de contra-ordenação compreende: 
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a) Fase Administrativa; 
b) Fase judicial. 
Anotações 
 
ARTIGO 181º - Instauração  
COIMAS - PROCESSO DE CONTRA ORDENACAO - INSTAURACAO E 
INSTRUCAO DO PROCESSO - SANÇÕES ACESSÓRIAS 
O processo de contra-ordenação será instaurado quando houver fundamento para 
aplicação de coimas e sanções acessórias cominadas nas leis tributárias ou em quaisquer 
outras que atribuam às autoridades fiscais competência para o conhecimento das 
respectivas infracções. 
Anotações 
 
ARTIGO 182º - Suspensão para liquidação do imposto  
PROCESSO DE CONTRA ORDENACAO - SUSPENSÃO DO PROC.DE CONTRA-
ORDEN 
1 – Sempre que uma contra-ordenação fiscal implique a existência de facto tributário pelo 
qual seja devida contribuição ou imposto ainda não liquidado, o processo de contra-
ordenação será suspenso depois de instaurado ou finda a instrução, quando necessária, e 
até que ocorra uma das seguintes circunstâncias: 
a) Ser paga a colecta no prazo do pagamento voluntário; 
b) Haver decorrido o referido prazo sem que tenha sido paga, reclamada ou impugnada a 
liquidação; 
c) Verificar-se o trânsito em julgado da decisão proferida em processo de impugnação ou 
o fim do processo de reclamação. 
2 – Dar-se-á prioridade ao processo de impugnação sempre que dele dependa o 
andamento do de contra-ordenação. 
3 – O processo de impugnação será, depois de findo, apensado ao processo de contra-
ordenação. 
4 – Se durante o processo de contra-ordenação for deduzida oposição de executado em 
processo de execução fiscal de contribuição ou imposto de cuja existência dependa a 
aplicação e graduação de coima, o processo de contra-ordenação fiscal suspende-se até 
que a oposição seja decidida. 
Anotações 
 
ARTIGO 183º - Caso julgado em processo judicial  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - CASO JULGADO - SENTENÇA EM PROCESSO DE 
IMPUGNAÇÃO - SENTENCA EM OPOSICAO DE EXECUTADO 
A sentença proferida no processo de impugnação ou, na circunstância referida no nº 4 do 
artigo anterior, em oposição de executado constitui caso julgado para o processo de 
contra-ordenação, relativamente à questão nela decidida. 
Anotações 
 
ARTIGO 184º - Base do processo de contra-ordenação  
AUTOS DE NOTICIA - PARTICIPACOES - PROCESSO DE CONTRA 
ORDENACAO - DENÚNCIAS 
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Podem servir de base ao processo de contra-ordenação: 
a) O auto de notícia levantado por funcionário competente; 
b) A participação de entidade oficial; 
c) A denúncia feita por qualquer pessoa; 
d) A declaração do arguido a pedir a regularização da sua situação tributária antes de 
instaurado o processo de contra-ordenação, caso não haja lugar ao direito à redução. 
Anotações 
 
ARTIGO 185º - Auto de notícia. Requisitos  
AUTOS DE NOTICIA - PROCESSO DE CONTRA ORDENACAO - REQUISITOS 
DOS AUTOS DE NOTICIA 
1 – A autoridade ou agente de autoridade que verificar pessoalmente os factos 
constitutivos da contra-ordenação fiscal levantará auto de notícia, se para isso for 
competente, e enviá-lo-á de imediato à repartição de finanças que deva instruir o 
processo. 
2 – O auto de notícia deve conter, sempre que possível: 
a) A identificação do autuante e do autuado, com menção do nome, número fiscal de 
contribuinte, profissão, morada e outros elementos necessários; 
b) O lugar onde se praticou a contra-ordenação e aquele onde foi verificada; 
c) O dia e a hora da contra-ordenação e os da sua verificação; 
d) A descrição dos factos constitutivos da contra-ordenação; 
e) A indicação das circunstâncias respeitantes ao arguido e à contra-ordenação que 
possam influir na determinação da responsabilidade, nomeadamente a sua situação 
económica e o prejuízo causado à Fazenda Pública; 
f) A menção das disposições legais que prevêem a contra-ordenação e cominam a 
respectiva sanção; 
g) A indicação das testemunhas que possam depor sobre a contra-ordenação; 
h) A assinatura do autuado e, na sua falta, a menção dos motivos desta;  
i) A assinatura do autuante, que poderá ser efectuada nos termos do nº 3 do artigo 110º; 
j) Quaisquer outros elementos exigidos por lei ou que, por sua natureza, possam 
interessar. 
3 – O auto de notícia não deixará de ser levantado, ainda que o autuante repute a contra-
ordenação não punível, devendo, no entanto, fazer justificadamente menção dessa 
circunstância. 
Anotações 
 
ARTIGO 186º - Infracção verificada no decurso da acção de fiscalização  
FISCALIZAÇÃO - AUTOS DE NOTICIA - INFRACÇÕES - EXAMES A ESCRITAS 
No caso de a infracção ser verificada no decurso de exame à escrita ou outra acção de 
fiscalização e tiver sido requerida a redução da coima nos termos da alínea c) do nº 1 do 
artigo 25º, a elaboração do auto de notícia aguardará o decurso do prazo de pagamento 
pelo contribuinte com esse direito, disso se devendo fazer menção no relatório da 
fiscalização. 
Anotações 
 
ARTIGO 187º - Competência para o levantamento do auto de notícia  
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AUTOS DE NOTICIA - PROCESSO DE CONTRA ORDENACAO - FUNCIONARIOS 
COMPETENTES 
Sem prejuízo do disposto em lei especial, são competentes para o levantamento de auto 
de notícia, em caso de contra-ordenação, os seguintes funcionários da Direcção-Geral das 
Contribuições e Impostos: 
a) O director-geral e subdirectores-gerais; 
b) Os directores de serviços; 
c) Os directores distritais de finanças; 
d) Os directores de finanças; 
e) Os chefes das repartições de finanças; 
f) O pessoal técnico superior e técnico da área da fiscalização tributária; 
g) Outros funcionários da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos que exerçam 
funções de fiscalização tributária, quer atribuídas por lei, quer por determinação de 
superiores hierárquicos mencionados nas alíneas anteriores. 
Anotações 
 
ARTIGO 188º - Participação  
AUTOS DE NOTICIA - PARTICIPACOES - PROCESSO DE CONTRA 
ORDENACAO - ELEMENTOS DA PARTICIPACAO 
1 – Se algum funcionário incompetente para levantar auto de notícia tiver conhecimento, 
no exercício ou por causa do exercício das suas funções, de qualquer contra-ordenação, 
participá-la-á, por escrito ou verbalmente, à competente repartição de finanças. 
2 – A participação verbal só terá seguimento depois de lavrado termo de identificação do 
participante. 
3 – A participação conterá, sempre que possível, os elementos exigidos para o auto de 
notícia. 
4 – O disposto neste artigo é também aplicável quando se trate de funcionário competente 
para levantar auto de notícia, desde que não tenha verificado pessoalmente a contra-
ordenação. 
Anotações 
 
ARTIGO 189º - Denúncia  
PROCESSO DE CONTRA ORDENACAO - DENÚNCIAS - TERM0 DE 
IDENTIFICACAO DENUNCIANTE 
1 – Pode qualquer pessoa denunciar contra-ordenação junto dos serviços da Direcção-
Geral das Contribuições e Impostos. 
2 – A denúncia poderá ser feita verbalmente ou por escrito assinado, mas só terá 
seguimento depois de lavrado termo de identificação do denunciante. 
3 – A denúncia ficará secreta, salvo se, sendo destituída de fundamento, tiver sido feita 
dolosamente, caso em que, a requerimento do denunciado, lhe serão comunicados a 
identidade do denunciante e o conteúdo da denúncia. 
Anotações 
 
ARTIGO 190º - Graduação da coima  
PROCESSO DE CONTRA ORDENACAO - GRADUACAO DAS COIMAS - COIMA 
VARIAVEL 
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1 – A coima variável, se a lei não determinar os termos da sua fixação, será graduada em 
função da gravidade objectiva e subjectiva da contra-ordenação. 
2 – Para o efeito do número anterior, atender-se-á, designadamente, aos seguintes 
elementos: 
a) Valor do imposto que deveria ser pago se a contra-ordenação não fosse cometida; 
b) Actos de ocultação, na medida em que dificultem a descoberta da contra-ordenação; 
c) Carácter acidental ou frequente da sua ocorrência; 
d) Efectivo prejuízo da Fazenda Pública; 
e) Tentativa de suborno ou de obtenção de vantagem ilegal junto dos funcionários; 
f) Especial obrigação de não cometer a infracção; 
g) Outras circunstâncias que possam influir no grau de culpa do agente. 
3 – Além da gravidade da infracção, ter-se-á em conta, na determinação da coima 
aplicável, a situação económica do agente. 
4 – A coima deverá exceder o benefício económico que o agente retirou da prática da 
contra-ordenação. 
Anotações 
 
ARTIGO 191º - Causas de exclusão da ilicitude  
ILICITUDE - PROCESSO DE CONTRA ORDENACAO - CAUSAS DE EXCLUSAO 
DA ILICITUDE 
São causas de exclusão da ilicitude da contra-ordenação as admitidas na lei penal. 
Anotações 
 
ARTIGO 192º - Contra-ordenação cometida por incapaz  
PROCESSO DE CONTRA ORDENACAO - INCAPAZES - REPRESENTANTE DE 
INCAPAZES - CONTRA-ORDENAÇÃO COMISSIVA 
Pela contra-ordenação cometida por incapaz é responsável o seu representante, salvo se a 
contra-ordenação for comissiva e o incapaz imputável, caso em que este responde 
pessoalmente. 
 
ARTIGO 193º - Extinção do procedimento por contra-ordenação  
AMNISTIAS - PRESCRIÇÃO - CONTRA-ORDENAÇÕES FISCAIS - EXTINÇÃO 
DO PROCEDIMENTO PENAL 
O procedimento pela contra-ordenação extingue-se nos seguintes casos: 
a) Morte do infractor; 
b) Prescrição ou amnistia, se a coima ainda não tiver sido paga; 
c) Pagamento voluntário da coima no decurso do processo de contra-ordenação; 
d) Acusação recebida em procedimento criminal. 
Anotações 
 
ARTIGO 194º - Extinção da coima  
COIMAS - EXTINÇÃO DAS COIMAS - MORTE DO ARGUIDO - EXTINÇÃO DAS 
SANÇÕES ACESSÓRIAS 
A obrigação de pagamento da coima e de cumprimento das sanções acessórias extingue-
se com a morte do arguido. 
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ARTIGO 195º - Nulidades no processo de contra-ordenação fiscal  
PROCESSO DE CONTRA ORDENACAO - NULIDADES INSUPRIVEIS 
1 – Constituem nulidades insupríveis no processo de contra-ordenação fiscal: 
a) O levantamento do auto de notícia por funcionário incompetente; 
b) A falta de assinatura do autuante e de menção de algum elemento essencial da 
infracção; 
c) A falta de notificação do despacho para audição e apresentação de defesa; 
d) A falta dos requisitos legais da decisão de aplicação das coimas, incluindo a 
notificação ao arguido. 
2 – Não constitui nulidade o facto de o auto ser levantado contra um só agente e se 
verificar, no decurso do processo, que outra ou outras pessoas participaram na contra-
ordenação ou por ela respondem. 
3 – As nulidades dos actos referidos no nº 1 têm por efeito a anulação dos termos 
subsequentes do processo que deles dependam absolutamente, devendo, porém, 
aproveitar-se as peças úteis ao apuramento dos factos. 
4 – Verificadas as nulidades constantes das alíneas a) e b) do nº 1, o auto de notícia vale 
como participação. 
5 – As nulidades mencionadas são de conhecimento oficioso e podem ser arguidas até ao 
trânsito em julgado da decisão final. 
Anotações 
 
ARTIGO 196º - Competência para a instauração e instrução  
PROCESSO DE CONTRA ORDENACAO - INSTAURACAO E INSTRUCAO DO 
PROCESSO 
1 – O processo de contra-ordenação será instaurado na repartição de finanças da área 
onde tiver sido cometida a contra-ordenação. 
2 – Para efeitos do disposto no número anterior e tratando-se de infracção omissiva, 
considera-se que a falta foi cometida na área da repartição de finanças onde a obrigação 
fiscal deveria ter sido cumprida. 
3 – Quando a obrigação fiscal possa ser cumprida em qualquer serviço da administração 
fiscal ou junto de outros organismos, o processo correrá na repartição de finanças da área 
do domicílio ou sede do arguido ou onde os bens estiverem situados. 
4 – Os documentos referidos no artigo 184º serão remetidos pelos autuantes e 
participantes ou, no caso das denúncias, por quem as tiver recebido à repartição de 
finanças competente. 
Anotações 
 
ARTIGO 197º - Registo e autuação dos documentos  
PROCESSO DE CONTRA ORDENACAO - BASE DO PROC. DE CONTRA 
ORDENACAO - REGISTO DOS DOCUMENTOS - AUTUACAO DOS 
DOCUMENTOS 
1 – Recebido qualquer dos documentos referidos no artigo 184º, a repartição de finanças 
procederá ao seu registo e autuação. 
2 – Do registo constarão o número de ordem atribuído ao processo, a data da entrada e o 
nome do indiciado como infractor. 
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ARTIGO 198º - Investigação e instrução  
PROCESSO DE CONTRA ORDENACAO - INVESTIGACAO NO 
PROC.CONT.ORDENACAO - INSTRUCAO NO PROC.CONT.ORDENACAO - 
DISPENSA DE INVESTIGACAO/INSTRUCAO 
1 – O chefe de repartição de finanças dirigirá a investigação e instrução no processo de 
contra-ordenação. 
2 – O auto de notícia levantado nos termos dos artigos 185º a 187º dispensa a 
investigação e instrução do processo de contra-ordenação, sem prejuízo da obtenção de 
outros elementos indispensáveis para a prova da culpabilidade do arguido ou para 
demonstrar a sua inocência. 
Anotações 
 
ARTIGO 199º - Notificação do arguido  
AUTOS DE NOTICIA - PAGAMENTO VOLUNTARIO - PROCESSO DE CONTRA 
ORDENACAO - NOTIFICAÇÃO DO ARGUIDO 
1 – O chefe de repartição de finanças notificará o arguido do facto ou factos apurados no 
processo de contra-ordenação e da punição em que incorre, comunicando-lhe também 
que no prazo de 10 dias pode apresentar defesa e juntar ao processo os elementos 
probatórios que entender, bem como, sendo caso disso, utilizar a possibilidade de 
pagamento voluntário nos termos do artigo 209º. 
2 – No caso de o processo ter sido instaurado com base em auto de notícia, poderá a 
descrição dos factos previstos no número anterior ser substituída pelo envio da sua cópia. 
Anotações 

 


