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Artigo 63.º-A – [...]10 
1 - … 

2 - … 

3 - A Autoridade Tributária e Aduaneira fica obrigada a publicar anualmente, no seu sítio 

na Internet, o valor total anual das transferências e envio de fundos, bem como o motivo da 

transferência, por categoria de operação e de acordo com a respetiva tipologia, quando 

tenham como destinatários países, territórios e regiões com regime de tributação 

privilegiada mais favorável. 
(Redação dada pela Lei n.º 14/2017, de 3 de maio) 

4 - As instituições de crédito, sociedades financeiras e as demais entidades que prestem 

serviços de pagamento têm a obrigação de comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira, 

até ao final do mês de julho de cada ano, através de declaração de modelo oficial, aprovada 

por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças e ouvido o Banco 

de Portugal, o valor dos fluxos de pagamentos com cartões de crédito e de débito ou por 

outros meios de pagamento eletrónico, efetuados por seu intermédio, a sujeitos passivos 

que aufiram rendimentos da categoria B de IRS e de IRC, sem por qualquer forma identificar 

os mandantes das ordens de pagamento. 
(Renumerado pela Lei n.º 14/2017, de 3 de maio. Corresponde ao anterior n.º 3) 

5 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as instituições de crédito e sociedades 

financeiras e as demais entidades que prestem serviços de pagamento têm ainda a 

obrigação de fornecer, a qualquer momento, a pedido do diretor-geral da Autoridade 

Tributária e Aduaneira ou do seu substituto legal, ou do conselho diretivo do Instituto de 

Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., as informações respeitantes aos fluxos de 

pagamentos com cartões de crédito e de débito ou por outros meios de pagamento 

eletrónico, efetuados por seu intermédio aos sujeitos passivos referidos no número 

anterior que sejam identificados no referido pedido de informação, sem por qualquer forma 

identificar os mandantes das ordens de pagamento. 
(Renumerado pela Lei n.º 14/2017, de 3 de maio. Corresponde ao anterior n.º 4) 

6 - A informação a submeter, nos termos do n.º 1, inclui a identificação das contas, o número 

de identificação fiscal dos titulares, o valor dos depósitos no ano, o saldo em 31 de 

dezembro, bem como outros elementos que constem da declaração de modelo oficial. 
(Renumerado pela Lei n.º 14/2017, de 3 de maio. Corresponde ao anterior n.º 5) 

7 - A obrigação de comunicação prevista no n.º 2 abrange igualmente as transferências e os 

envios de fundos efetuados através das respetivas sucursais localizadas fora do território 

português ou de entidades não residentes com as quais exista uma situação de relações 

especiais, nos termos do n.º 4 do artigo 63.º do Código do IRC, sempre que a instituição de 

crédito, sociedade financeira ou entidade prestadora de serviços de pagamento tenha ou 

devesse ter conhecimento de que aquelas transferências ou envios de fundos têm como 

destinatário final uma entidade localizada em país, território ou região com regime de 

tributação privilegiada mais favorável. 
(Renumerado pela Lei n.º 14/2017, de 3 de maio. Corresponde ao anterior n.º 6) 

 

                                                             
10 Regulamentação - O Governo, através do Ministério das Finanças, regulamenta a presente lei no prazo de três 
meses a contar da data da sua publicação. (Redação dada pelo artigo 3.º da Lei n.º 14/2017, de 3 de maio) 
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8 - Os sujeitos passivos do IRS são obrigados a mencionar na correspondente declaração de 

rendimentos a existência e a identificação de contas de depósitos ou de títulos abertas em 

instituição financeira não residente em território português ou em sucursal localizada fora 

do território português de instituição financeira residente, de que sejam titulares, 

beneficiários ou que estejam autorizados a movimentar. 

(Renumerado pela Lei n.º 14/2017, de 3 de maio. Corresponde ao anterior n.º 7) 

9 - Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se por ‘beneficiário’ o sujeito 

passivo que controle, direta ou indiretamente, e independentemente de qualquer título 

jurídico mesmo que através de mandatário, fiduciário ou interposta pessoa, os direitos 

sobre os elementos patrimoniais depositados nessas contas. 
(Renumerado pela Lei n.º 14/2017, de 3 de maio. Corresponde ao anterior n.º 8) 
 

Artigo 64.º-B – [...] 

1 - … 

2 - … 

a) … 

b) … 

c) … 

d) A evolução dos montantes de transferências e envio de fundos quando tenham como 

destinatários países, territórios e regiões com regime de tributação privilegiada mais 

favorável, nos termos do n.º 3 do artigo 63.º-A, bem como os resultados da ação da 

inspeção tributária, 
(Redação dada pela Lei n.º 14/2017, de 3 de maio) 

 


