
Lei Geral Tributária*

TÍTULO I – Da ordem tributária

CAPÍTULO I – Princípios gerais

Artigo 1º – Âmbito de aplicação
1. A presente lei regula as relações jurídico-tributárias, sem prejuízo do disposto

no direito da União Europeia e noutras normas de direito internacional que vigorem
diretamente na ordem interna ou em legislação especial.

2. Para efeitos da presente lei, consideram-se relações jurídico-tributárias as esta-
belecidas entre a administração tributária, agindo como tal, e as pessoas singula res e
colectivas e outras entidades legalmente equiparadas a estas. 

3. Integram a administração tributária, para efeitos do número anterior, a Autori-
dade Tributária e Aduaneira, as demais entidades públicas legalmente incumbidas da
liquidação e cobrança dos tributos, o Ministro das Finanças ou outro membro do
Governo competente, quando exerçam competências administrativas no domínio tri-
butário, e os órgãos igualmente competentes dos Governos Regionais e das autarquias
locais.

(Redação dada pela Lei nº 7/2021, de 26-02)

Artigo 2º – Legislação complementar
De acordo com a natureza das matérias, às relações jurídico-tributárias apli cam-

-se, sucessivamente: 
a) A presente lei; 
b) O Código de Processo Tributário e os demais códigos e leis tributárias, 

in cluindo a lei geral sobre infracções tributárias e o Estatuto dos Benefícios Fiscais; 
c) O Código do Procedimento Administrativo e demais legislação adminis trativa; 
d) O Código Civil e o Código de Processo Civil.
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Artigo 3º – Classificação dos tributos
1. Os tributos podem ser:
a) Fiscais e parafiscais; 
b) Estaduais, regionais e locais.
2. Os tributos compreendem os impostos, incluindo os aduaneiros e espe ciais, e

outras espécies tributárias criadas por lei, designadamente as taxas e demais contri-
buições financeiras a favor de entidades públicas. 

3. O regime geral das taxas e das contribuições financeiras referidas no número
anterior consta de lei especial.

Artigo 4º – Pressupostos dos tributos
1. Os impostos assentam essencialmente na capacidade contributiva, reve lada,

nos termos da lei, através do rendimento ou da sua utilização e do património. 
2. As taxas assentam na prestação concreta de um serviço público, na utili zação

de um bem do domínio público ou na remoção de um obstáculo jurídico ao compor-
tamento dos particulares. 

3. As contribuições especiais que assentam na obtenção pelo sujeito passivo de
benefícios ou aumentos de valor dos seus bens em resultado de obras públicas ou da
criação ou ampliação de serviços públicos ou no especial desgaste de bens públi cos
ocasionados pelo exercício de uma actividade são consideradas impostos.

Artigo 5º – Fins da tributação
1. A tributação visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e de outras

entidades públicas e promove a justiça social, a igualdade de oportunidades e as
necessárias correcções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento. 

2. A tributação respeita os princípios da generalidade, da igualdade, da lega li -
dade e da justiça material.

Artigo 6º – Características da tributação e situação familiar
1. A tributação directa tem em conta:
a) A necessidade de a pessoa singular e o agregado familiar a que pertença dispo-

rem de rendimentos e bens necessários a uma existência digna; 
b) A situação patrimonial, incluindo os legítimos encargos, do agregado fa miliar; 
c) A doença, velhice ou outros casos de redução da capacidade contributiva do

sujeito passivo.
2. A tributação indirecta favorece os bens e consumos de primeira neces sidade. 
3. A tributação respeita a família e reconhece a solidariedade e os encargos fami-

liares, devendo orientar-se no sentido de que o conjunto dos rendimentos do agre-
gado familiar não esteja sujeito a impostos superiores aos que resultariam da tributa-
ção autónoma das pessoas que o constituem.

Artigo 7º – Objectivos e limites da tributação
1. A tributação favorecerá o emprego, a formação do aforro e o investimento

socialmente relevante. 
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2. A tributação deverá ter em consideração a competitividade e internacio nali -
zação da economia portuguesa, no quadro de uma sã concorrência. 

3. A tributação não discrimina qualquer profissão ou actividade nem preju dica a
prática de actos legítimos de carácter pessoal, sem prejuízo dos agravamentos ou
benefícios excepcionais determinados por finalidades económicas, sociais, am bien -
tais ou outras.

Artigo 8º – Princípio da legalidade tributária
1. Estão sujeitos ao princípio da legalidade tributária a incidência, a taxa, os bene-

fícios fiscais, as garantias dos contribuintes, a definição dos crimes fiscais e o regime
geral das contra-ordenações fiscais. 

2. Estão ainda sujeitas ao princípio da legalidade tributária:
a) A liquidação e cobrança dos tributos, incluindo os prazos de prescrição e cadu-

cidade; 
b) A regulamentação das figuras da substituição e responsabilidade tri butárias; 
c) A definição das obrigações acessórias; 
d) A definição das sanções fiscais sem natureza criminal; 
e) As regras de procedimento e processo tributário.

Artigo 9º – Acesso à justiça tributária
1. É garantido o acesso à justiça tributária para a tutela plena e efectiva de todos

os direitos ou interesses legalmente protegidos. 
2. Todos os actos em matéria tributária que lesem direitos ou interesses legal -

mente protegidos são impugnáveis ou recorríveis nos termos da lei. 
3. O pagamento do imposto nos termos de lei que atribua benefícios ou van -

tagens no conjunto de certos encargos ou condições não preclude o direito de recla -
mação, impugnação ou recurso, não obstante a possibilidade de renúncia expressa,
nos termos da lei.

Artigo 10º – Tributação de rendimentos ou actos ilícitos
O carácter ilícito da obtenção de rendimentos ou da aquisição, titularidade ou

transmissão dos bens não obsta à sua tributação quando esses actos preencham os
pressupostos das normas de incidência aplicáveis.

CAPÍTULO II – Normas tributárias

Artigo 11º – Interpretação e integração de lacunas
1. Na determinação do sentido das normas fiscais e na qualificação dos factos a

que as mesmas se aplicam são observadas as regras e os princípios gerais de interpre-
tação e aplicação das leis. 

2. Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros
ramos de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que
aí têm, salvo se outro decorrer directamente da lei. 
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3. Persistindo a dúvida sobre o sentido das normas de incidência a aplicar, deve
atender-se à substância económica dos factos tributários. 

4. As lacunas resultantes de normas tributárias abrangidas na reserva de lei da
Assembleia da República não são susceptíveis de integração analógica.

(Redação dada pela Lei nº 7/2021, de 26-02)

Artigo 12º – Aplicação da lei tributária no tempo
1. As normas tributárias aplicam-se aos factos posteriores à sua entrada em vigor,

não podendo ser criados quaisquer tributos retroativos.
2. Se o facto tributário for de formação sucessiva, a lei nova só se aplica ao período

decorrido a partir da sua entrada em vigor. 
3. As normas sobre procedimento e processo são de aplicação imediata, sem pre-

juízo das garantias, direitos e interesses legítimos anteriormente constituídos dos
contribuintes. 

4. Não são abrangidas pelo disposto no número anterior as normas que, embora
integradas no processo de determinação da matéria tributável, tenham por função o
desenvolvimento das normas de incidência tributária.

(Redação dada pela Lei nº 7/2021, de 26-02)

Artigo 13º – Aplicação da lei tributária no espaço
1. Sem prejuízo de convenções internacionais de que Portugal seja parte e salvo

disposição legal em sentido contrário, as normas tributárias aplicam-se aos factos que
ocorram no território nacional. 

2. A tributação pessoal abrange ainda todos os rendimentos obtidos pelo sujeito
passivo com domicílio, sede ou direcção efectiva em território português, indepen-
dentemente do local onde sejam obtidos.

Artigo 14º – Benefícios fiscais e outras vantagens de natureza social
1. A atribuição de benefícios fiscais ou outras vantagens de natureza social con-

cedidas em função dos rendimentos do beneficiário ou do seu agregado familiar
depende, nos termos da lei, do conhecimento da situação tributária global do inte -
ressado. 

2. Os titulares de benefícios fiscais de qualquer natureza são sempre obriga dos a
revelar ou a autorizar a revelação à administração tributária dos pressupostos da sua
concessão, ou a cumprir outras obrigações previstas na lei ou no instrumento de reco-
nhecimento do benefício, nomeadamente as relativas aos impostos sobre o rendi-
mento, a despesa ou o património, ou às normas do sistema de segurança social, sob
pena de os referidos benefícios ficarem sem efeito. 

3. A criação de benefícios fiscais depende da clara definição dos seus objectivos
e da prévia quantificação da despesa fiscal. 

(Redação dada pela Lei nº 53-A/2006, de 29-12)
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TÍTULO II – Da relação jurídica tributária

CAPÍTULO I – Sujeitos da relação jurídica tributária

Artigo 15º – Personalidade tributária
A personalidade tributária consiste na susceptibilidade de ser sujeito de relações

jurídicas tributárias.

Artigo 16º – Capacidade tributária
1. Os actos em matéria tributária praticados pelo representante em nome do

representado produzem efeitos na esfera jurídica deste, nos limites dos poderes de
representação que lhe forem conferidos por lei ou por mandato. 

2. Salvo disposição legal em contrário, tem capacidade tributária quem tiver per-
sonalidade tributária. 

3. Os direitos e os deveres dos incapazes e das entidades sem personalidade jurí-
dica são exercidos, respectivamente, pelos seus representantes, designados de acordo
com a lei civil, e pelas pessoas que administrem os respectivos inte resses. 

4. O cumprimento dos deveres tributários pelos incapazes não invalida o respectivo
acto, sem prejuízo do direito de reclamação, recurso ou impugnação do representante. 

5. Qualquer dos cônjuges pode praticar todos os actos relativos à situação tribu-
tária do agregado familiar e ainda os relativos aos bens ou interesses do outro cônjuge,
desde que este os conheça e não se lhes tenha expressamente oposto. 

6. O conhecimento e a ausência de oposição expressa referidos no número ante-
rior presumem-se até prova em contrário.

Artigo 17º – Gestão de negócios
1. Os actos em matéria tributária que não sejam de natureza puramente pessoal

podem ser praticados pelo gestor de negócios, produzindo efeitos em rela ção ao dono
do negócio nos termos da lei civil. 

2. Enquanto a gestão de negócios não for ratificada, o gestor de negócios assume
os direitos e deveres do sujeito passivo da relação tributária. 

3. Em caso de cumprimento de obrigações acessórias ou de pagamento, a gestão
de negócios presume-se ratificada após o termo do prazo legal do seu cumprimento.

Artigo 18º – Sujeitos
1. O sujeito activo da relação tributária é a entidade de direito público titular do

direito de exigir o cumprimento das obrigações tributárias, quer directamente quer
através de representante. 

2. Quando o sujeito activo da relação tributária não for o Estado, todos os do -
cumentos emitidos pela administração tributária mencionarão a denominação do
sujeito activo. 

3. O sujeito passivo é a pessoa singular ou colectiva, o património ou a orga -
nização de facto ou de direito que, nos termos da lei, está vinculado ao cum primento
da prestação tributária, seja como contribuinte directo, substituto ou responsável. 
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4. Não é sujeito passivo quem:
a) Suporte o encargo do imposto por repercussão legal, sem prejuízo do di reito

de reclamação, recurso, impugnação ou de pedido de pronúncia arbitral nos termos
das leis tributárias;

b) Deva prestar informações sobre assuntos tributários de terceiros, exibir do -
cumentos, emitir laudo em processo administrativo ou judicial ou permitir o acesso
a imóveis ou locais de trabalho.

(Redação dada pela Lei nº 55-A/2010, de 31-12)

Artigo 19º – Domicílio fiscal
1. O domicílio fiscal do sujeito passivo é, salvo disposição em contrário: 
a) Para as pessoas singulares, o local da residência habitual; 
b) Para as pessoas colectivas, o local da sede ou direcção efectiva ou, na falta des-

tas, do seu estabelecimento estável em Portugal. 
2. O domicílio fiscal integra ainda o domicílio fiscal eletrónico, que inclui o serviço

público de notificações eletrónicas associado à morada única digital, bem como a caixa
postal eletrónica, nos termos previstos no serviço público de notificações eletrónicas
associado à morada única digital e no serviço público de caixa postal eletrónica.

3. É obrigatória, nos termos da lei, a comunicação do domicílio do sujeito passivo
à administração tributária. 

4. É ineficaz a mudança de domicílio enquanto não for comunicada à admi -
nistração tributária. 

5. Sempre que se altere o estatuto de residência de um sujeito passivo, este deve
comunicar, no prazo de 60 dias, tal alteração à administração tributária.

6. Os sujeitos passivos residentes no estrangeiro, bem como os que, embora resi-
dentes no território nacional, se ausentem deste por período superior a seis meses,
bem como as pessoas colectivas e outras entidades legalmente equiparadas que ces-
sem a actividade, devem, para efeitos tributários, designar um representante com resi-
dência em território nacional. 

7. Independentemente das sanções aplicáveis, depende da designação de repre-
sentante nos termos do número anterior o exercício dos direitos dos sujeitos passi -
vos nele referidos perante a administração tributária, incluindo os de recla mação,
recurso ou impugnação. 

8. O disposto no número anterior não é aplicável, sendo a designação de repre-
sentante meramente facultativa, em relação a não residentes de, ou a residentes que
se ausentem para, Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico
Europeu, neste último caso desde que esse Estado membro esteja vinculado a coo-
peração administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no
âmbito da União Europeia.

9. O representante pode renunciar à representação nos termos gerais, mediante
comunicação escrita ao representado, enviada para a última morada deste.

10. A renúncia torna-se eficaz relativamente à Autoridade Tributária e Aduaneira
quando lhe for comunicada, devendo esta, no prazo de 90 dias a contar dessa comu-
nicação, proceder às necessárias alterações, desde que tenha decorrido pelo menos
um ano desde a nomeação ou tenha sido nomeado novo representante fiscal.
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11. A administração tributária poderá rectificar oficiosamente o domicílio fiscal
dos sujeitos passivos se tal decorrer dos elementos ao seu dispor.

12. Os sujeitos passivos do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas com
sede ou direção efetiva em território português e os estabelecimentos estáveis de
sociedades e outras entidades não residentes, bem como os sujeitos passivos residen-
tes enquadrados no regime normal do imposto sobre o valor acrescentado, são obri-
gados a possuir caixa postal eletrónica, nos termos do nº 2, e a comunicá-la à admi-
nistração tributária no prazo de 30 dias, a contar da data do início de atividade ou da
data do início do enquadramento no regime normal do imposto sobre o valor acres-
centado, quando o mesmo ocorra por alteração.

13. O Ministro das Finanças regula, por portaria, o regime de obrigatoriedade do
domicílio fiscal electrónico dos sujeitos passivos não referidos no nº 9.

14. A obrigatoriedade de designação de representante fiscal ou de adesão à caixa postal
eletrónica não é aplicável aos sujeitos passivos que aderiram ao serviço público de notifi-
cações eletrónicas associado à morada única digital, com exceção do previsto quanto às
pessoas coletivas ou outras entidades legalmente equiparadas que cessem atividade.

15. O cancelamento da adesão ao serviço público de notificações eletrónicas asso-
ciado à morada única digital,relativamente às pessoas singulares e coletivas residentes
fora da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, só produz efeitos após a
prévia designação de representante fiscal.

(Redação dada pela Lei nº 114/2017, de 29-12. Cf. Declaração de Retificação nº 6/2018,
de 26-02)

Artigo 20º – Substituição tributária
1. A substituição tributária verifica-se quando, por imposição da lei, a presta ção

tributária for exigida a pessoa diferente do contribuinte. 
2. A substituição tributária é efetivada, designadamente, através do mecanismo de

retenção na fonte do imposto devido.
(Redação dada pela Lei nº 7/2021, de 26-02)

Artigo 21º – Solidariedade passiva
1. Salvo disposição da lei em contrário, quando os pressupostos do facto tributá-

rio se verifiquem em relação a mais de uma pessoa, todas são solidariamente respon-
sáveis pelo cumprimento da dívida tributária. 

2. No caso de liquidação de sociedades de responsabilidade ilimitada ou de outras
entidades sujeitas ao mesmo regime de responsabilidade, os sócios ou membros são
solidariamente responsáveis, com aquelas e entre si, pelos impostos em dívida.

Artigo 22º – Responsabilidade tributária
1. A responsabilidade tributária abrange, nos termos fixados na lei, a totali dade

da dívida tributária, os juros e demais encargos legais. 
2. Para além dos sujeitos passivos originários, a responsabilidade tributária pode

abranger solidária ou subsidiariamente outras pessoas. 
3. A responsabilidade do cônjuge do sujeito passivo é a que decorre da lei civil,

sem prejuízo do disposto em lei especial.
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4. A responsabilidade tributária por dívidas de outrem é, salvo determinação em
contrário, apenas subsidiária. 

5. As pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis poderão reclamar ou
impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída nos mesmos termos do
devedor principal, devendo, para o efeito, a notificação ou citação conter os elementos
essenciais da sua liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais.

(Redação dada pela Lei nº 82-E/2014, de 31-12)

Artigo 23º – Responsabilidade tributária subsidiária
1. A responsabilidade subsidiária efectiva-se por reversão do processo de exe -

cução fiscal. 
2. A reversão contra o responsável subsidiário depende da fundada insufi ciên cia

dos bens penhoráveis do devedor principal e dos responsáveis solidários, sem prejuízo
do benefício da excussão. 

3. Caso, no momento da reversão, não seja possível determinar a suficiência dos
bens penhorados por não estar definido com precisão o montante a pagar pelo res-
ponsável subsidiário, o processo de execução fiscal fica suspenso desde o termo do
prazo de oposição até à completa excussão do património do executado, sem pre juízo
da possibilidade de adopção das medidas cautelares adequadas nos termos da lei. 

4. A reversão, mesmo nos casos de presunção legal de culpa, é precedida de audi-
ção do responsável subsidiário nos termos da presente lei e da declaração fundamen-
tada dos seus pressupostos e extensão, a incluir na citação. 

5. O responsável subsidiário fica isento de custas e de juros de mora liqui da dos
no processo de execução fiscal se, citado para cumprir a dívida constante do título
executivo, efectuar o respectivo pagamento no prazo de oposição.

6. O disposto no número anterior não prejudica a manutenção da obrigação do
devedor principal ou do responsável solidário de pagarem os juros de mora e as custas,
no caso de lhe virem a ser encontrados bens.

7. O dever de reversão previsto no nº 3 deste artigo é extensível às situações em
que seja solicitada a avocação de processos referida no nº 2 do artigo 181º do CPPT,
só se procedendo ao envio dos mesmos a tribunal após despacho do órgão da exe -
cução fiscal, sem prejuízo da adopção das medidas cautelares aplicáveis.

(Redação dada pela Lei nº 64-B/2011, de 30-12)

Artigo 24º – Responsabilidade dos membros de corpos sociais e responsáveis técnicos
1. Os administradores, directores e gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda

que somente de facto, funções de administração ou gestão em pessoas colec tivas e
entes fiscalmente equiparados são subsidiariamente responsáveis em relação a estas
e solidariamente entre si: 

a) Pelas dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verificado no período
de exercício do seu cargo ou cujo prazo legal de pagamento ou entrega tenha termi-
nado depois deste, quando, em qualquer dos casos, tiver sido por culpa sua que o
património da pessoa colectiva ou ente fiscalmente equiparado se tornou insuficiente
para a sua satisfação; 

b) Pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento ou entrega tenha ter-
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minado no período do exercício do seu cargo, quando não provem que não lhes foi
imputável a falta de pagamento. 

2. A responsabilidade prevista neste artigo aplica-se aos membros dos órgãos de
fiscalização e revisores oficiais de contas nas pessoas colectivas em que os houver,
desde que se demonstre que a violação dos deveres tributários destas resul tou do
incumprimento das suas funções de fiscalização. 

3. A responsabilidade prevista neste artigo aplica-se aos contabilistas certificados
desde que se demonstre a violação dolosa dos deveres de assunção de responsabilidade
pela regularização técnica nas áreas contabilística e fiscal ou de assinatura de declara-
ções fiscais, demonstrações financeiras e seus anexos.

(Redação dada pela Lei nº 7/2021, de 26-02)

Artigo 25º – Responsabilidade do titular de estabelecimento individual de res-
ponsabilidade limitada

1. Pelas dívidas tributárias do estabelecimento individual de responsabilidade limi-
tada respondem apenas os bens a este afetos.

2. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, em caso de insolvência do estabele-
cimento individual de responsabilidade limitada por causa relacionada com a atividade
do seu titular, responderão todos os seus bens, salvo se ele provar que o princípio da sepa-
ração patrimonial foi devidamente observado na sua gestão.

(Redação dada pela Lei nº 7/2021, de 26-02)

Artigo 26º – Responsabilidade dos liquidatários das sociedades
1. Na liquidação de qualquer sociedade, devem os liquidatários começar por satis-

fazer as dívidas tributárias, sob pena de ficarem pessoal e solidariamente responsáveis
pelas importâncias respetivas.

2. A responsabilidade prevista no número anterior fica excluída em caso de dívidas
da sociedade que gozem de preferência sobre os débitos fiscais.

3. Quando a liquidação ocorra em processo de insolvência, devem os liquidatários
satisfazer os débitos tributários em conformidade com a ordem prescrita na sentença
de verificação e graduação dos créditos nele proferida.

(Redação dada pela Lei nº 7/2021, de 26-02)

Artigo 27º – Responsabilidade de gestores de bens ou direitos de não residentes
1. Os gestores de bens ou direitos de não residentes sem estabelecimento estável

em território português são solidariamente responsáveis em relação a estes e entre si por
todas as contribuições e impostos do não residente relativos ao exer cício do seu cargo. 

2. Para os efeitos do presente artigo, consideram-se gestores de bens ou direi tos
todas aquelas pessoas singulares ou colectivas que assumam ou sejam incum bidas,
por qualquer meio, da direcção de negócios de entidade não residente em território
português, agindo no interesse e por conta dessa entidade. 

3. (Revogado.)
(Redação dada pela Lei nº 82-E/2014, de 31-12)
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Artigo 28º – Responsabilidade em caso de substituição tributária
1. Em caso de substituição tributária, a entidade obrigada à retenção é res pon -

sável pelas importâncias retidas e não entregues nos cofres do Estado, ficando o subs-
tituído desonerado de qualquer responsabilidade no seu pagamento, sem pre juízo
do disposto nos números seguintes. 

2. Quando a retenção tiver a natureza de pagamento por conta do imposto devido
a final, cabe ao substituído a responsabilidade originária pelo imposto não retido e
ao substituto a responsabilidade subsidiária, ficando este ainda sujeito aos juros com-
pensatórios devidos desde o termo do prazo de entrega até ao termo do prazo para
apresentação da declaração pelo responsável originário ou até à data da entrega do
imposto retido, se anterior. 

3. Nos restantes casos, o substituído é apenas subsidiariamente responsável pelo
pagamento da diferença entre as importâncias que deveriam ter sido deduzidas e as
que efectivamente o foram.

(Redação dada pela Lei nº 82-E/2014, de 31-12)

Artigo 29º – Transmissão dos créditos e obrigações tributárias
1. Os créditos tributários não são susceptíveis de cessão a terceiros, salvo nos

casos previstos na lei. 
2. As obrigações tributárias originárias e subsidiárias transmitem-se, mesmo que

não tenham sido ainda liquidadas, em caso de sucessão universal por morte, sem pre-
juízo do benefício do inventário. 

3. As obrigações tributárias não são susceptíveis de transmissão inter vivos, salvo
nos casos previstos na lei.

4. O disposto no nº 1 não obsta a que o pagamento de um crédito resultante de
atos de liquidação de imposto seja efetuado a pessoa diferente do sujeito passivo
desde que este expressamente o autorize, mediante requerimento a efetuar à Autori-
dade Tributária e Aduaneira, sem prejuízo dos mecanismos de cobrança ou de cons-
tituição de garantias previstos na lei.

(Redação dada pela Lei nº 114/2017, de 29-12)

CAPÍTULO II – Objecto da relação jurídica tributária
Artigo 30º – Objecto da relação jurídica tributária

1. Integram a relação jurídica tributária:
a) O crédito e a dívida tributários; 
b) O direito a prestações acessórias de qualquer natureza e o correspondente

dever ou sujeição; 
c) O direito à dedução, reembolso ou restituição do imposto; 
d) O direito a juros compensatórios; 
e) O direito a juros indemnizatórios.
2. O crédito tributário é indisponível, só podendo fixar-se condições para a sua redu-

ção ou extinção com respeito pelo princípio da igualdade e da legalidade tributária.
3. O disposto no número anterior prevalece sobre qualquer legislação es pecial.
(Redação dada pela Lei nº 55-A/2010, de 31-12)
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Artigo 31º – Obrigações dos sujeitos passivos
1. Constitui obrigação principal do sujeito passivo efectuar o pagamento da dívida

tributária. 
2. São obrigações acessórias do sujeito passivo, designadamente, as que visam pos-

sibilitar o apuramento da obrigação de imposto, nomeadamente a apresentação de
declarações, a exibição de documentos fiscalmente relevantes, incluindo a contabili-
dade ou escrita, e a prestação de informações.

(Redação dada pela Lei nº 7/2021, de 26-02)

Artigo 32º – Dever de boa prática tributária
Aos representantes de pessoas singulares e quaisquer pessoas que exerçam funções

de administração em pessoas colectivas ou entes fiscalmente equiparados in cumbe, nessa
qualidade, o cumprimento dos deveres tributários das entidades por si representadas.

Artigo 33º – Pagamento por conta
As entregas pecuniárias antecipadas que sejam efectuadas pelos sujeitos passi vos

no período de formação do facto tributário constituem pagamento por conta do
imposto devido a final.

Artigo 34º – Retenções na fonte
As entregas pecuniárias efectuadas por dedução nos rendimentos pagos ou postos

à disposição do titular pelo substituto tributário constituem retenção na fonte.

Artigo 35º – Juros compensatórios
1. São devidos juros compensatórios quando, por facto imputável ao sujeito pas-

sivo, for retardada a liquidação de parte ou da totalidade do imposto devido ou a
entrega de imposto a pagar antecipadamente, ou retido ou a reter no âmbito da subs-
tituição tributária. 

2. São também devidos juros compensatórios quando o sujeito passivo, por facto
a si imputável, tenha recebido reembolso superior ao devido. 

3. Os juros compensatórios contam-se dia a dia desde o termo do prazo de apre-
sentação da declaração, do termo do prazo de entrega do imposto a pagar antecipa-
damente ou retido ou a reter, até ao suprimento, correcção ou detecção da falta que
motivou o retardamento da liquidação. 

4. Para efeitos do número anterior, em caso de inspecção, a falta considera-se
suprida ou corrigida a partir do auto de notícia. 

5. Se a causa dos juros compensatórios for o recebimento de reembolso indevido,
estes contam-se a partir deste até à data do suprimento ou correcção da falta que o motivou. 

6. Para efeitos do presente artigo, considera-se haver sempre retardamento da liqui-
dação quando as declarações de imposto forem apresentadas fora dos prazos legais. 

7. Os juros compensatórios só são devidos pelo prazo máximo de 180 dias no caso
de erro do sujeito passivo evidenciado na declaração ou, em caso de falta apurada em
acção de fiscalização, até aos 90 dias posteriores à sua conclusão. 

8. Os juros compensatórios integram-se na própria dívida do imposto, com a qual
são conjuntamente liquidados. 

9. A liquidação deve sempre evidenciar claramente o montante principal da pres-
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tação e os juros compensatórios, explicando com clareza o respectivo cálculo e dis-
tinguindo os de outras prestações devidas. 

10. A taxa dos juros compensatórios é equivalente à taxa dos juros legais fixados
nos termos do nº 1 do artigo 559º do Código Civil.

Artigo 35º-A – Acerto de contas
O sujeito passivo classificado como micro ou pequena empresa, nos termos do

artigo 2º do anexo ao Decreto-Lei nº 372/2007, de 6 de novembro, que, aquando do
pagamento de obrigações tributárias, detenha créditos tributários vencidos e não
pagos, pode usufruir do respetivo acerto de contas, devendo pagar apenas a diferença
entre o valor a receber e a pagar.

(Aditado pela Lei nº 2/2020, de 31-03)

CAPÍTULO III – Constituição e alteração da relação jurídica tributária

Artigo 36º – Regras gerais
1. A relação jurídica tributária constitui-se com o facto tributário. 
2. Os elementos essenciais da relação jurídica tributária não podem ser alterados

por vontade das partes. 
3. A administração tributária não pode conceder moratórias no pagamento das

obrigações tributárias, salvo nos casos expressamente previstos na lei. 
4. A qualificação do negócio jurídico efectuada pelas partes, mesmo em do -

cumento autêntico, não vincula a administração tributária. 
5. A administração tributária pode subordinar a atribuição de benefícios fis cais

ou a aplicação de regimes fiscais de natureza especial, que não sejam de con ces são
inteiramente vinculada, ao cumprimento de condições por parte do sujeito passivo,
inclusivamente, nos casos previstos na lei, por meio de contratos fiscais.

Artigo 37º – Contratos fiscais
1. Caso os benefícios fiscais sejam constituídos por contrato fiscal, a tribu tação

depende da sua caducidade ou resolução nos termos previstos na lei. 
2. A lei pode prever que outros contratos sejam celebrados entre a Adminis tração

e o contribuinte, sempre com respeito pelos princípios da legalidade, da igualdade,
da boa fé e da indisponibilidade do crédito tributário.

Artigo 38º – Ineficácia de actos e negócios jurídicos
1. A ineficácia dos negócios jurídicos não obsta à tributação, no momento em que

esta deva legalmente ocorrer, caso já se tenham produzido os efeitos eco nómicos pre-
tendidos pelas partes. 

2. As construções ou séries de construções que, tendo sido realizadas com a finali-
dade principal ou uma das finalidades principais de obter uma vantagem fiscal que frustre
o objeto ou a finalidade do direito fiscal aplicável, sejam realizadas com abuso das formas
jurídicas ou não sejam consideradas genuínas, tendo em conta todos os factos e circuns-
tâncias relevantes, são desconsideradas para efeitos tributários, efetuando-se a tributação
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de acordo com as normas aplicáveis aos negócios ou atos que correspondam à substância
ou realidade económica e não se produzindo as vantagens fiscais pretendidas.

3. Para efeitos do número anterior considera-se que:
a) Uma construção ou série de construções não é genuína na medida em que não

seja realizada por razões económicas válidas que reflitam a substância económica;
b) Uma construção pode ser constituída por mais do que uma etapa ou parte.
4. Para efeitos de aplicação do disposto no nº 2, nos casos em que da construção

ou série de construções tenha resultado a não aplicação de retenção na fonte com
caráter definitivo, ou uma redução do montante do imposto retido a título definitivo,
considera-se que a correspondente vantagem fiscal se produz na esfera do beneficiário
do rendimento, tendo em conta os negócios ou atos que correspondam à substância
ou realidade económica.

5. Sem prejuízo do número anterior, quando o substituto tenha ou devesse ter
conhecimento daquela construção ou série de construções, devem aplicar-se as regras
gerais de responsabilidade em caso de substituição tributária.

6. Em caso de aplicação do disposto no nº 2, os juros compensatórios que sejam
devidos, nos termos do artigo 35º, são majorados em 15 pontos percentuais, sem pre-
juízo do disposto no Regime Geral das Infrações Tributárias, aprovado pela Lei 
nº 15/2011, de 5 de junho, na sua redação atual.

(Redação dada pela Lei nº 32/2019, de 03-05)

Artigo 39º – Simulação dos negócios jurídicos
1. Em caso de simulação de negócio jurídico, a tributação recai sobre o negócio

jurídico real e não sobre o negócio jurídico simulado. 
2. (Revogado.)
(Redação dada pela Lei nº 83-C/2013, de 31-12)

CAPÍTULO IV – Extinção da relação jurídica tributária

SECÇÃO I – Pagamento da prestação tributária

Artigo 40º – Pagamento e outras formas de extinção das prestações tributárias
1. As prestações tributárias são pagas em moeda corrente ou por cheque, débito em

conta, transferência conta a conta e vale postal ou por outros meios utilizados pelos ser-
viços dos correios ou pelas instituições de crédito que a lei expressa mente autorize.

2. A dação em cumprimento e a compensação são admitidas nos casos expressa-
mente previstos na lei.

3. Os contribuintes ou terceiros que efectuem o pagamento devem indicar os tri-
butos e períodos de tributação a que se referem.

4. Sem prejuízo do disposto no nº 5, em caso de o montante a pagar ser inferior ao
devido, o pagamento é sucessivamente imputado pela seguinte ordem a:

a) Juros moratórios;
b) Outros encargos legais;
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c) Dívida tributária, incluindo juros compensatórios;
d) Coimas.
5. Tratando-se de dívidas de recursos próprios tradicionais da União Europeia, o

pagamento é sucessivamente imputado pela seguinte ordem a:
a) Dívida tributária, incluindo juros compensatórios;
b) Juros moratórios;
c) Outros encargos legais.
(Redação dada pela Lei nº 7/2021, de 26-02)

Artigo 41º – Pagamento por terceiro
1. O pagamento das dívidas tributárias pode ser realizado pelo devedor ou por

terceiro. 
2. O terceiro que proceda ao pagamento das dívidas tributárias após o termo do

prazo do pagamento voluntário fica sub-rogado nos direitos da administração tribu-
tária, desde que tenha previamente requerido a declaração de sub-rogação e obtido
autorização do devedor ou prove interesse legítimo.

Artigo 42º – Pagamento em prestações
1. O devedor que não possa cumprir integralmente e de uma só vez a dívida tri-

butária pode requerer o pagamento em prestações, nos termos que a lei fixar. 
2. O disposto no número anterior não se aplica, nos termos da lei, às quantias reti-

das na fonte ou legalmente repercutidas a terceiros ou ainda quando o pagamento do
imposto seja condição da entrega ou transmissão dos bens.

(Redação dada pela Lei nº 7/2021, de 26-02)

Artigo 43º – Pagamento indevido da prestação tributária
1. São devidos juros indemnizatórios quando se determine, em reclamação gra-

ciosa ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos serviços de que resulte
pagamento da dívida tributária em montante superior ao legalmente devido. 

2. Considera-se também haver erro imputável aos serviços nos casos em que, ape-
sar de a liquidação ser efectuada com base na declaração do contribuinte, este ter
seguido, no seu preenchimento, as orientações genéricas da administração tribu tária,
devidamente publicadas. 

3. São também devidos juros indemnizatórios nas seguintes circunstâncias:
a) Quando não seja cumprido o prazo legal de restituição oficiosa dos tributos; 
b) Em caso de anulação do acto tributário por iniciativa da administração tri-

butária, a partir do 30º dia posterior à decisão, sem que tenha sido processada a
nota de crédito; 

c) Quando a revisão do acto tributário por iniciativa do contribuinte se efectuar
mais de um ano após o pedido deste, salvo se o atraso não for imputável à adminis-
tração tributária;

d) Em caso de decisão judicial transitada em julgado que declare ou julgue a
inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma legislativa ou regulamentar em que se
fundou a liquidação da prestação tributária e que determine a respetiva devolução.

4. A taxa dos juros indemnizatórios é igual à taxa dos juros compensatórios.
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5. No período que decorre entre a data do termo do prazo de execução espontânea
de decisão judicial transitada em julgado e a data da emissão da nota de crédito, relati-
vamente ao imposto que deveria ter sido restituído por decisão judicial transitada em
julgado, são devidos juros de mora a uma taxa equivalente ao dobro da taxa dos juros de
mora definida na lei geral para as dívidas ao Estado e outras entidades públicas.

(Redação dada pela Lei nº 9/2019, de 01-02)

Artigo 44º – Falta de pagamento da prestação tributária
1. São devidos juros de mora quando o sujeito passivo não pague o imposto devido

no prazo legal. 
2. Os juros de mora aplicáveis às dívidas tributárias são devidos até à data do paga-

mento da dívida.
3. A taxa de juros de mora é a definida na lei geral para as dívidas ao Estado e outras

entidades públicas, excepto no período que decorre entre a data do termo do prazo de
execução espontânea de decisão judicial transitada em julgado, e a data do pagamento
da dívida relativamente ao imposto que deveria ter sido pago por decisão judicial tran-
sitada em julgado, em que será aplicada uma taxa equivalente ao dobro daquela.

4. No caso de a dívida ser paga no prazo de 30 dias contados da data da citação,
os juros de mora são contados até à data da emissão desta. 

(Redação dada pela Lei nº 64-B/2011, de 30-12)

SECÇÃO II – Caducidade do direito de liquidação

Artigo 45º – Caducidade do direito à liquidação
1. O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente

notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro. 
2. No caso de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo o prazo de cadu-

cidade referido no número anterior é de três anos.
3. Em caso de ter sido efetuada qualquer dedução ou crédito de imposto, o prazo

de caducidade é o do exercício desse direito. 
4. O prazo de caducidade conta-se, nos impostos periódicos, a partir do termo

do ano em que se verificou o facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a
partir da data em que o facto tributário ocorreu, excepto no imposto sobre o valor
acrescentado e nos impostos sobre o rendimento quando a tributação seja efectuada
por retenção na fonte a título definitivo, caso em que aquele prazo se conta a partir
do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou, respecti vamente, a exigibi-
lidade do imposto ou o facto tributário.

5. Sempre que o direito à liquidação respeite a factos relativamente aos quais foi
instaurado inquérito criminal, o prazo a que se refere o nº 1 é alargado até ao arqui-
vamento ou trânsito em julgado da sentença, acrescido de um ano.

6. Para efeitos de contagem do prazo referido no nº 1, as notificações sob registo
consideram-se validamente efectuadas no 3º dia posterior ao do registo ou no 1º dia
útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil. 

7. O prazo referido no nº 1 é de 12 anos sempre que o direito à liquidação respeite
a factos tributários conexos com:
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a) País, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável,
constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças, que devendo ser
declarados à administração tributária o não sejam; ou

b) Contas de depósito ou de títulos abertas em instituições financeiras não resi-
dentes em Estados-Membros da União Europeia, ou em sucursais localizadas fora da
União Europeia de instituições financeiras residentes, cuja existência e identificação
não seja mencionada pelos sujeitos passivos de IRS na correspondente declaração de
rendimentos do ano em que ocorram os factos tributários.

(Redação dada pela Lei nº 82-E/2014, de 31-12)

Artigo 46º – Suspensão do prazo de caducidade
1. O prazo de caducidade suspende-se com a notificação ao contribuinte, nos ter-

mos legais, da ordem de serviço ou despacho no início da ação de inspeção externa,
cessando, no entanto, esse efeito, contando-se o prazo desde o seu início, caso a dura-
ção da inspeção externa tenha ultrapassado o prazo de seis meses após a notificação,
acrescido do período em que esteja suspenso o prazo para a conclusão do procedi-
mento de inspeção.

2. O prazo de caducidade suspende-se ainda: 
a) Em caso de litígio judicial de cuja resolução dependa a liquidação do tributo,

desde o seu início até ao trânsito em julgado da decisão; 
b) Em caso de benefícios fiscais de natureza contratual, desde o início até à reso-

lução do contrato ou durante o decurso do prazo dos benefícios; 
c) Em caso de benefícios fiscais de natureza condicionada, desde a apresen tação

da declaração até ao termo do prazo legal do cumprimento da condição; 
d) Em caso de o direito à liquidação resultar de reclamação ou impugnação, a par-

tir da sua apresentação até à decisão;
e) Com a apresentação do pedido de revisão da matéria colectável, até à notifica-

ção da respectiva decisão.
3. Em caso de aplicação de sanções da perda de benefícios fiscais de qual quer natu-

reza, o prazo de caducidade suspende-se desde o início do respectivo pro cedimento
criminal, fiscal ou contra-ordenacional até ao trânsito em julgado da decisão final.

(Redação dada pela Lei nº 42/2016, de 28-12)

Artigo 47º – Fiscalização tributária a solicitação do sujeito passivo
1. Em caso de fiscalização tributária por solicitação do sujeito passivo, nos termos

de lei especial e sem prejuízo das disposições desta, não podem ser pratica dos poste-
riormente à notificação das suas conclusões ao contribuinte novos actos tributários
de liquidação com fundamento em factos ocorridos no período com preen dido na
referida acção e incluídos no seu objecto. 

2. A fiscalização referida no número anterior poderá, com autorização ex pressa
do sujeito passivo, ser requerida por terceiro que demonstre nela ter igual mente inte-
resse legítimo.
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