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 I d ã1. Introdução

A Inforfisco é uma Base de Dados  que contem as normas de Direito Fiscal em 
vigor, articuladas com as referências legislativas, administrativas, 
jurisprudenciais e doutrinais relevantes na interpretação da lei ou na tomada 
de uma decisão fiscal.

Cada registo da base é sempre referenciado a uma norma jurídica (artigo, 
número ou alínea de um diploma formal ou materialmente fiscal) e inclui os p
seguintes elementos:

Legislação (Diplomas) – É o elemento nuclear da Base de Dados e que 
determina cada um dos registos.

Orientações administrativas (Circulares) – Circulares, Ofícios e outras 
orientações da Administração Tributária relativas à norma em análise.

Jurisprudência - Decisões judiciais que tenham incidido sobre a norma em 
análise.

Doutrina - Obras ou artigos doutrinais que tenham abordado a norma em 
análise.

Existem seis formas de pesquisa: Existem seis formas de pesquisa: 

• Pesquisa livre

• Por descritor

• Por diplomas

• Por circulares• Por circulares

• Por jurisprudência

• Por doutrina

As forma “Pesquisa livre” ou “Por descritor” são de acesso automático; as 
outras opções devem ser selecionadas clicando sobre elas.
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 G i  d  ili ã  2. Guia de utilização 
rápida

Aceda à página da Inforfisco na Internet e introduza o seu Username e a 
Password.

Após estes passos, visualizará a seguinte página:

Siga os seguintes passos:

• Coloque o cursor no campo pretendido;

• Digite o descritor relativo ao documento que procura;

• Clique em “Pesquisar”;

• Clique em “Ver resultados”.
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 P i  li3. Pesquisa livre

É o método mais simples de pesquisa, tendo por base palavras relevantes que 
constem do texto da norma que se pretende consultar.

a) Coloque o cursor no campo “Pesquisa Livre” e introduza a palavra ou 
palavras associadas à pesquisa pretendida:palavras associadas à pesquisa pretendida:

• Inscreva as palavras tal como se escrevem, incluindo acentos e 
cedilhas (ex. retenção);

• Inscreva entre aspas as expressões constituídas por mais do que 
uma palavra (“retenção na fonte”). 

b) Selecione o “Critério” a utilizar:

• Todas as palavras - a pesquisa identificará documentos que 
incluam simultaneamente todas as palavras inscritas no campo 
“Pesquisa Livre”  - este é o critério pré-selecionado; 

• Pelo menos uma - a pesquisa identificará documentos que 
i l  l    d  l  i i    incluam pelo menos uma das palavras inscritas no campo 
“Pesquisa livre”.

c) Selecione o tipo de “Informação a pesquisar” (Diplomas, Circulares, etc.) -
estão pré-selecionados todos os tipos de informação disponíveis;

d) Clique em “Pesquisar”;

e) Clique em “Ver resultados”.

Nota: Os procedimentos da “Pesquisa livre" são também utilizados na 
pesquisa “Por doutrina”.
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 P i  li3. Pesquisa livre

Exemplo: “retenção na fonte” dividendos

• Passos a) a c)
• Introduza os dados
• Escolha o critério e 
• Escolha o tipo de informação a pesquisar

• Passo d)
• Clique em “Pesquisar” para obter o seguinte resumo
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 P i  li3. Pesquisa livre

• Passo e)
• Clique em “Ver resultados” para obter o seguinte detalhe
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 P i   d i4. Pesquisa por descritor

A cada documento está associada uma ou várias palavras-chave / descritores 
que permitem uma pesquisa mais direcionada.

a) Coloque o cursor no campo “Descritor” e introduza a palavra associada à 
pesquisa pretendida:

• As palavras são inscritas sem acentos e sem cedilhas (ex  • As palavras são inscritas sem acentos e sem cedilhas (ex. 
retencao);

• À medida que vai introduzindo letras, vão-lhe ser devolvidas 
sugestões de auto-preenchimento com base nos descritores que 
incluem essa palavra (caso não surja a listagem com sugestões de 
auto-preenchimento selecionar Tools ->Compatibility view
settings >Add this ebsite >OK)settings ->Add this website ->OK);

• Selecione da lista o descritor que corresponde à sua pesquisa e 
clique.

b) Caso queira acrescentar novos descritores, acrescente um ponto e vírgula 
sem deixar qualquer espaço e repita o processo acima;

c) Selecione o “Critério” a utilizar

• “Todas as palavras” - a pesquisa identificará documentos que 
incluam simultaneamente todas as palavras inscritas no campo 
“Pesquisa Descritor” - este é o critério pré-selecionado; 

• “Pelo menos uma” - a pesquisa identificará documentos que 
l l d lincluam pelo menos uma das palavras inscritas no campo 

“Pesquisa Descritor”.

d) Selecione o tipo de “Informação a pesquisar” (Diplomas, Circulares, etc.) -
estão pré-selecionados todos os tipos de informação disponíveis;

e) Clique em “Pesquisar”.

f) Clique em “Ver resultados”.

Nota: No caso de não obter descritores para a pesquisa pretendida, pesquise 
pela forma “Pesquisa Livre”.
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 P i   d i4. Pesquisa por descritor

Exemplo: retencao na fonte;dividendos

• Passo a)
• Escreva lentamente sem acentos nem cedilhas a palavra retencao
• Coloque o cursor em retencao na fonte e clique.;
• Acrescente ponto e vírgula (;) sem deixar espaço.

• Passo b)  
• Logo a seguir ao ponto e vírgula, sem espaço, escreva dividendos (ou 

selecione na lista de descritores  após introdução das primeiras letras da selecione na lista de descritores, após introdução das primeiras letras da 
palavra).

• Passos c) a f) – conforme exemplificado para “Pesquisa Livre”) ) p p q
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 P i   di l5. Pesquisa por diplomas

É o método mais eficaz quando se conhece exatamente o diploma a pesquisar 
e se pretende encontrar toda a informação fiscal com ele relacionada, 
incluindo circulares, acórdãos ou artigos doutrinais que a ele se refiram.

A lista completa das siglas está disponível em: 
http://www.pwc.pt/pt/pwcinforfisco/bd/siglas.jhtml

a) No menu à esquerda do ecran, clique em “Pesquisa Diplomas”;

b) Coloque o cursor no campo “Sigla a pesquisar” :

• Introduza (ou selecione com base na listagem de 
auto-preenchimento) a sigla correspondente ao diploma;

• Insira um espaço e acrescente os dados adicionais relevantes
Exemplos:

• CIRC ART45 N1 A
• CIVA ART14
• D REG 25/2009
• TGIS N17
• DIR 2006/112/CE ART2 N2
• CONVENCAO SUICA ART16

Nota: É fundamental respeitar a forma de introdução dos 
dados, exemplificada adiante.

c) Clique em “Pesquisar”;

d) Clique em “Ver resultados”.

PwC   10
Inforfisco
Guia de utilização



 P i   di l5. Pesquisa por diplomas

Exemplo: CIRS ART5 N2 B

• Passo a)
• Selecione “Pesquisa Diplomas”

• Passo b)
• Introduza (ou selecione) a sigla CIRS
• Introduza um espaço e acrescente ART5
• Introduza um espaço e acrescente N2
• Introduza um espaço e acrescente B

• Passos c) a d) – conforme exemplificado para “Pesquisa Livre”
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 Si l  ili d   5.1. Siglas utilizadas na 
pesquisa por Diploma

Sigla Descritivo

ACORDO BERD Acordo do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento

ACORDO LAJES Acordo de Cooperação e Defesa entre a República Portuguesa e os E.U.A.

ACORDO MISSIONARIO Acordo entre Portugal e a Santa Sé

ACORDO OIM Acordo da Organização Internacional para as Migrações

CCIVIL Código Civil

CFI Código Fiscal do Investimento

CIMI Código do Imposto Municipal sobre Imóveis

CIMT Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis

CIP Código do Imposto Profissional

CIRC Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas

CIRE Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas

CIRS Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

CIS Código do Imposto do Selo

CISV Código do Imposto sobre Veículos

CIUC Código do Imposto Único de Circulação

CIVA Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado

CNOT Código do Notariado

CONCORDATA Concordata entre Portugal e a Santa SéCONCORDATA Concordata entre Portugal e a Santa Sé

CONVENCAO Convenção para evitar a Dupla Tributação Internacional (exemplo CONVENCAO 
ESPANHA)

CONVENCAO NATO Convenção Entre os Estados Partes no Tratado do Atlântico Norte relativo ao 
Estatuto das suas Forças

CONVENIO BID Convénio do Banco Interamericano de Desenvolvimento

ódi d di d i i iCPA Código do Procedimento Administrativo

CPCIVIL Código do Processo Civil

CPENAL Código Penal

CPEREF Código do Processo Especial de Recuperação de Empresas e das Falências

CPPT Código de Procedimento e de Processo Tributário
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 Si l  ili d   5.1. Siglas utilizadas na 
pesquisa por Diploma

Sigla Descritivo

CRP Constituição da República Portuguesa

CRPREDIAL Código do Registo Predial

CSCOM Código das Sociedades Comerciais

CVRC Convenção de Viena sobre Relates Consulares

CVRD Convenção de Viena sobre Relates Diplomáticas

D REG Decreto Regulamentar

DEC Decreto

DESP Despacho

DIR Diretiva  da UE (DIR ano/número/CE)

DL Decreto-Lei

DLR Decreto Legislativo Regional

DN Despacho Normativo

DPR Decreto do Presidente da República

D REG Decreto Regulamentar

DRR Decreto Regulamentar Regional

EBF Estatuto dos Benefícios Fiscais

EFC Estatuto Fiscal das Cooperativas

EM Estatuto do MecenatoEM Estatuto do Mecenato

ESTATUTO MISSIONÁRIO Estatuto Missionário

ESTATUTO NATO Estatuto do Tratado do Atlântico Norte

L Lei

LGT Lei Geral Tributária

LO Lei Orgânica

PORT Portaria

PROTOCOLO BEI Protocolo do Banco Europeu de Investimento

PROTOCOLO CEE Protocolo CEE

PROTOCOLO EUMETSAT Protocolo da Organização Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos
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 Si l  ili d   5.1. Siglas utilizadas na 
pesquisa por Diploma

Sigla Descritivo

PROTOCOLO EUTELSAT Protocolo da Organização Europeia de Telecomunicações por Satélite

PROTOCOLO INMARSAT Protocolo da Organização Internacional de Satélites Marítimos

PROTOCOLO INTELSAT Protocolo da Organização Internacional de Telecomunicações por 

PROTOCOLO NATO Protocolo do Tratado do Atlântico Norte

RAR Resolução da Assembleia da República

RCPIT Regulamento Complementar do Procedimento da Inspeção Tributária

RCPT Regulamento das Custas dos Processos Tributários

REG Regulamento

RGICSF Regime Geral das Instituições de Crédito e das Sociedades Financeiras

RGIT Regime Geral das Infrações Tributárias

RITI Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias

RTE Regime da Tesouraria do Estado

TGIS Tabela Geral do Imposto do Selo

TRATADO CE Tratado que Institui a Comunidade Económica Europeia – “Tratado de  Roma”

TRATADO DE ADESAO Tratado de Adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa às 
Comunidades Europeias
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6  P i   i l6. Pesquisa por circulares

É o método mais eficaz quando se conhece o número ou data de publicação 
da circular, ou outra decisão administrativa, permitindo visualizar o seu texto 
integral.

a) No menu à esquerda do ecran  clique em “Pesquisa Circulares”a) No menu à esquerda do ecran, clique em Pesquisa Circulares

b) Coloque o cursor no campo “Sigla a pesquisar” :

• Introduza (ou selecione com base na listagem de auto-
preenchimento) a sigla correspondente à circular;

c) Coloque o curso no campo “Número” e/ou no campo “data início”/”data 
fim”:

• Introduza o número (total ou parcial) da circular; 

• Introduza o intervalo de datas; 

d) Clique em “Pesquisar”;

e) Clique em “Ver resultados”.
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6  P i   i l6. Pesquisa por circulares

Exemplo: 60063

• Passo a)
• Selecione “Pesquisa Circulares”

• Passo b) e c)
• Introduza (ou selecione) a Sigla “Oficio-Circulado”
• Introduza o número 60063 

Nota: Pode introduzir apenas o número do oficio

• Passos d) a e) – conforme exemplificado para “Pesquisa Livre”
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 P i   7. Pesquisa por 
jurisprudência

É o método mais eficaz quando se conhece o número ou data do acórdão, 
pretendido permitindo visualizar o seu texto integral.

a) No menu à esquerda do ecran, clique em “Pesquisa Jurisprudência”

b) Coloque o cursor no campo “Número”  e/ou no campo “Data”:

• Introduza o número do Acórdão

• Introduza a data do Acórdão.

Notas: 

 Não colocar zeros antes de um acórdão (exemplo: 350/04 em 
vez de 00350/04).

 No caso de acórdãos do TJUE, acrescente um “C” antes do 
número do acórdão (ex. C-105/07).

c) Clique em “Pesquisar”;) q q ;

d) Clique em “Ver resultados”.
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 P i   7. Pesquisa por 
jurisprudência

Exemplo: 350/04

• Passo a)
• Selecione “Pesquisa Jurisprudência”

• Passo b) e c)
• Introduza o número 350/04 
• Introduza a data

Nota: Pode introduzir apenas o número do acórdão

• Passos d) a e) – conforme exemplificado para “Pesquisa Livre”
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