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TRABALHOS DA COMISSÃ O 

A Subcomissão da Comissão Permanente de Economia procedeu à apreciação, relato e emissão 

de parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, sobre a Proposta de Lei n.º 73/XIII/2.ª (GOV) – Regula a troca 

automática de informações obrigatória relativa a decisões fiscais prévias transfronteiriças e a 

acordos prévios sobre preços de transferência e no domínio da fiscalidade, transpondo a 

Diretiva (UE) 2015/2376 e a Diretiva (UE) 2016/881. 

 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apreciação da presente Proposta de Lei enquadra-se no disposto no n.º 2 do artigo 229.º, da 

Constituição da República Portuguesa, e na alínea i) do artigo 34.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro. 

 

 

2º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  

A presente Proposta de Lei visa – cf. n.º 1 do artigo 1.º – proceder “à transposição para a ordem 

jurídica nacional da: 

 

a) 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; 

 

b) 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.” 

 

Para tal, conforme previsto no n.º 2 do artigo 1.º, “altera-se: 
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a) O Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio, alterado e republicado pelo Decreto- Lei n.º 

64/2916, de 11 de outubro; 

 

b) O Regime Geral das Infrações Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de junho; 

 

c) Regime de comunicação de informações financeiras (RCIF), aprovado pelo artigo 239.º da Lei 

n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro; 

 

d) O Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (Código de IRC); 

 

e) A Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro; 

 

f) O Decreto-Lei n.º 64/2016, de 11 de outubro”. 

 

Sustenta o proponente que “Com este enquadramento legal visa-se alcançar uma maior 

transparência, bem como incentivar os grupos de empresas multinacionais a não adotarem 

determinadas práticas e a liquidarem os seus impostos no país em que os lucros são gerados”. 

 

Especificando-se, por último, que “as disposições constantes da presente lei estabelecem, de 

uma forma geral, o âmbito de aplicação e condições para a troca automática de informações 

obrigatória sobre a declaração por país, nomeadamente: (i) as entidades declarantes que ficam 

abrangidas pela nova disciplina de troca automática obrigatória de declarações por país; (ii) as 

informações que a declaração por país deve conter e que devem ser objeto de comunicação; 

(iii) o conjunto de regras de comunicação e obrigações que impendem sobre a entidade-mãe 

final de um grupo de empresas multinacionais residente em Portugal, ou qualquer outra 

entidade declarante; (iv) um mecanismo de troca automática de informações obrigatória entre 

a Autoridade Tributária e Aduaneira e as autoridades competentes de outros Estados-Membros 

ou de outras jurisdições no âmbito de convenções internacionais, no que se refere à declaração 

por país desenvolvida pela OCDE”. 
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3º.  CAPÍTULO – SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS  

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer de voto favorável à presente iniciativa. 

 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer de voto favorável à presente iniciativa. 

 

O Grupo Parlamentar do CDS/PP emite parecer de voto favorável à presente iniciativa. 

 

O Grupo Parlamentar do BE emite parecer de voto favorável à presente iniciativa. 

 

 

4º.  CAPÍTULO – CONCLUSÕES E PARECER  

Com base na apreciação efetuada, a Subcomissão da Comissão Permanente de Economia 

deliberou, por unanimidade, com os votos favoráveis do PS, PSD, CDS/PP e BE, emitir parecer 

favorável à presente iniciativa. 

 

Ponta Delgada, 24 de maio de 2017. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade.                       

             

        O Presidente 

            

       _________________________        

                     Miguel Costa  


