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O Orçamento de Estado para 2009  (Lei 64-A/2008, de 31 
dezembro) introduziu alterações no que respeita ao prazo 
de vigência das informações vinculativas emitidas até 31 
de dezembro de 2008 pela Autoridade Tributária e 
Aduaneira (AT). 

De acordo com este regime, as informações vinculativas 
emitidas até 31 de dezembro de 2008 são válidas por um 
prazo de 4 anos a contar da data da entrada em vigor do 
Orçamento de Estado para 2009 (1 janeiro de 2009). 

Pelo que, em 1 janeiro de 2013  deverão caducar todas as 
informações vinculativas emitidas até 31 de dezembro de 
2008, salvo se o contribuinte pedir a sua renovação e esta 
seja aceite pela AT. 

Estamos disponíveis para analisar quaisquer questões  
relacionadas com este assunto, bem como para prestar 
apoio no pedido de renovação da informação vinculativa. 

 

 

The State Budget for 2009 (Law 64-A/2008, 31 
December 2008) introduced some changes to the term 
of validity of the binding rulings which were issued, 
until 31 December 2008, by the Portuguese Tax 
Authorities (PTA). 

According to this regime, the binding rulings issued 
until 31 December 2008 shall be valid for a period of 4 
calendar years counted from the date of the entering 
into force of the State Budget Law for 2009 (1 January 
2009). 

Therefore, as at 1 January 2013, all the binding rulings 
issued until 31 December 2008 shall cease to apply, 
except it the taxpayer requests its renewal and such 
renewal is granted by the PTA. 

We are available to analyse any aspects connected with 
this matter, as well as to provide assistance in respect 
of the request to be filed with the PTA for the renewal 
of the binding ruling. 
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