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Proposta de Lei n.º 73/XIII que altera do Regime das Informações Vinculativas 
previsto na Lei Geral Tributária – Comentários APB 

 

 

I – Comentários Gerais 

Encontra-se atualmente em apreciação no âmbito da Comissão de Orçamento, 
Finanças e Modernização Administrativa a Proposta de Lei n.º 73/XDIII que tem por 
objetivo a transposição das seguintes Diretivas: 

• Diretiva (UE) 2015/2376, do Conselho, de 8 de dezembro de 2015, que altera a 
Diretiva 2011/16/UE, no que respeita à troca automática de informações 
obrigatória no domínio da fiscalidade, no que se refere a decisões fiscais prévias 
transfronteiriças e acordos prévios sobre preços de transferência; e 

• Diretiva (UE) 2016/881, do Conselho, de 25 de maio de 2016, que altera a Diretiva 
2011/16/UE, no que respeita à troca automática de informações obrigatória no 
domínio da fiscalidade, estabelecendo as regras relativas à declaração por país ao 
abrigo de convenções internacionais. 

A mencionada Proposta de Lei não nos suscita objeções, na parte em que respeita à 
transposição das disposições legais constantes das mencionadas Diretivas. 

No entanto, não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação com a alteração 
introduzida no n.º 15 do artigo 68.º da Lei Geral Tributária (LGT), quando se limita a 
validade das informações vinculativas emitidas pela autoridade tributária pelo prazo 
de quatro anos (salvo pedido de renovação pelo sujeito passivo), modificação essa que 
não decorre das Diretivas. 

 

II – Dúvidas sobre a alteração ao n.º 15 do artigo 68.º da LGT 

A questão prévia que se coloca com a proposta de alteração é se o pedido de 
renovação de informação vinculativa visa:  

• Obrigar o beneficiário de uma informação vinculativa a demonstrar à Autoridade 
Tributária (AT) que continuam reunidos os pressupostos de facto e de direito que 
existiam no momento em que aquela foi emitida; ou 

• Conferir à AT a possibilidade de apreciar novamente a situação que fundamentou a 
emissão da informação vinculativa e, consequentemente, manter ou alterar o seu 
entendimento sobre a matéria em causa. 

Se o objetivo visado pela alteração legislativa é o de obrigar o contribuinte a 
demonstrar que os pressupostos de facto e de direito ainda estão reunidos, é nosso 
entendimento que a alteração legislativa é inútil, na medida em que, nos termos do 
atual n.º 15 do artigo 68.º, o beneficiário da informação vinculativa sabe que a 
validade da mesma está limitada aos concretos pressupostos de facto que 
fundamentaram o seu pedido.  
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Se, por outro lado, se pretende conferir à AT a possibilidade de reapreciação da 
informação vinculativa, consideramos que a proposta de alteração em causa estará 
desconforme com o princípio da proteção da confiança dos contribuintes.  

 

III – Desconformidade com o princípio da Proteção da Confiança 

O instituto jurídico das informações vinculativas foi criado pelo legislador com o 
objetivo de (i) facilitar o cumprimento das obrigações fiscais por parte dos 
contribuintes, atenta a crescente complexidade e diversidade da legislação fiscal e (ii) 
alcançar uma maior transparência na relação da AT com o contribuinte.  

O referido instituto permite ao contribuinte, conhecer, antecipadamente, as 
consequências fiscais de um ou vários negócios projetados, podendo, assim, tomar 
decisões com maior consciência dos efeitos que as mesmas terão e, 
consequentemente, poder conduzir com segurança a sua atividade económica. 

Segurança jurídica esta que se consubstancia na tutela da posição do contribuinte, 
pelo facto de não poder ser responsabilizado ou penalizado pela sua conduta, na 
medida em que a AT lhe deu garantias de que a mesma, reunidos que estejam os 
pressupostos do pedido de informação vinculativa, é conforme à lei. A garantia do 
contribuinte é ainda reforçada pelo facto de que qualquer ato da AT, que lhe seja 
dirigido e que seja contrário à informação vinculativa prestada, padece do vício de 
violação de lei, pelo que é anulável judicialmente. 

E é precisamente neste ponto que radica o problema desta alteração legislativa, uma 
vez que gera uma situação de segurança ou certeza jurídica “a prazo”, a qual, atenta a 
sua reduzida duração (4 anos), não só é desconforme com o princípio da proteção da 
confiança, como também é incompatível com a realidade prática e factual daquilo que 
é o planeamento a médio/longo prazo das atividades das empresas. 

É verdade que o contribuinte pode requerer a renovação da informação vinculativa, 
mas a possibilidade da mesma não ser renovada findo o prazo de 4 anos irá, 
seguramente tornar menos apetecível para os agentes económicos a assunção do risco 
de realizar ou estabelecer projetos de longa duração. 

E se é certo que o referido instituto, na prática é mais utilizado por empresas e por 
pessoas singulares no exercício de atividade empresarial, não podemos esquecer o 
facto de que qualquer contribuinte que tenha um interesse legítimo, mesmo que não 
relacionado com questões de caráter empresarial, tem o direito de fazer uso do 
mesmo. 

 

IV – O atual regime já previne a utilização abusiva de informações vinculativa

Para além da proposta de alteração ao n.º 15 do artigo 68.º da LGT não estar conforme 
com o princípio da proteção da confiança, a mesma nada acrescenta de novo, se 
atendermos à atual redação do mencionado artigo.  

s 

Com efeito, subjacente à proposta de alteração do artigo 68.º da LGT parece estar 
ínsita a noção de que a natureza vinculativa da informação corresponde a uma 
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imutabilidade de entendimento por parte da AT quanto a determinada disposição 
legal, a qual poderá ser utilizada abusivamente pelos contribuintes. 

Nada poderia estar mais longe da verdade, se atendermos aos limites que a própria lei 
estabelece quanto à natureza vinculativa da informação.  

Desde logo porque a atual redação do n.º 15 do artigo 68.º da LGT estabelece que as 
“informações vinculativas caducam em caso de alteração superveniente dos 
pressupostos de facto ou de direito em que assentaram”. 

Atento o disposto nesta norma, o contribuinte que requeira a emissão de informação 
vinculativa deve acompanhar o seu pedido de uma descrição detalhada dos factos cuja 
qualificação jurídico-tributária se pretenda.  

E qualquer alteração dos pressupostos de facto que fundamentaram a informação 
implica, necessariamente, o afastamento da natureza vinculativa. O mesmo se diga no 
cenário do contribuinte solicitar a emissão de informação vinculativa com base em 
factos que não correspondem à verdade. 

Assim, caso a AT apure que os factos que fundamentaram a informação não 
correspondem à realidade ou já não se verificam, não está mais vinculada à 
informação prestada anteriormente.  

Por outro lado, qualquer alteração das normas jurídicas com base nas quais a 
Administração Tributária procedeu à qualificação tributária dos factos objeto do 
requerimento implica, necessariamente, que a informação perca a natureza 
vinculativa.  

Para além disso, a informação vinculativa perde tal caráter, no caso de haver decisão 
judicial que afaste o entendimento pugnado pela Autoridade Tributária (artigo 68.º, 
n.º 14 da LGT). 

Mas cumpre sublinhar que, mesmo no cenário de não terem ocorrido modificações de 
facto ou de direito, a Autoridade Tributária é livre de modificar o seu entendimento 
sobre a questão em causa, já que o n.º 16 do artigo 68.º da LGT determina que as 
“informações vinculativa

Tendo em conta os diversos fundamentos que determinam a perda de natureza 
vinculativa, resulta claro que a AT não fica imutavelmente amarrada a uma 
interpretação que terá feito anteriormente num contexto legal e factual específico, 
pelo que não há risco de utilização abusiva das mesmas por parte dos contribuintes. 

s podem ser revogadas, com efeitos para o futuro, após um 
ano a contar da sua prestação, precedendo audição do requerente, nos termos da 
presente lei, com a salvaguarda dos direitos e interesses legítimos anteriormente 
constituídos.”  

Face ao exposto, verifica-se que o único resultado prático da alteração legislativa, para 
além dos seus efeitos negativos e a falta de certeza jurídica para o contribuinte, é o de 
se transferir para o contribuinte um ónus, que em qualquer circunstância, caberia 
sempre à AT, que é o de confirmar se os entendimentos que tenha manifestado em 
anteriores informações vinculativas devem ou não manter-se para o futuro e o de 
fundamentar a modificação de tal entendimento.  
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Por todas estas razões e pelos efeitos negativos que o regime em causa poderá ter no 
planeamento da atividade dos contribuintes, entendemos que o n.º 15 do artigo 68.º 
da LGT não deveria sofrer qualquer alteração.  

 

V – Proposta de regime transitório 

Se, não obstante a argumentação supra, ainda assim se entender que a referida 
Proposta de alteração deverá ser aprovada, sugerimos que, pelo menos, seja 
ponderada a inclusão de uma norma transitória, que preveja a não caducidade 
automática das informações vinculativas emitidas antes da entrada em vigor da 
mencionada alteração do n.º 15 do artigo 68.º da LGT e a dispensa de pedido de 
renovação das mesmas.  

Com efeito, ao longo dos últimos anos, múltiplas opções terão sido tomadas pelos 
contribuintes com base em informações vinculativas relativamente às quais não havia 
prazo de validade e que ficam agora prejudicadas pela referida alteração legislativa, 
pelo que, uma vez mais, o princípio da proteção da confiança determina que as 
mesmas sejam salvaguardadas. 

Caso tal não seja possível, sugerimos que, pelo menos, se preveja que as informações 
vinculativas emitidas antes da entrada em vigor da alteração ao n.º 15 do artigo 68.º 
da LGT tenham uma validade de 4 anos a contar da data em que a alteração ao 
referido preceito tenha entrado em vigor. 


