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Foi hoje aprovada a Portaria 107/2013 que estabelece os critérios de 
seleção dos contribuintes cuja situação tributária deve ser acompanhada 
pela Unidade de Grandes Contribuintes (UGC), operacionalizada pelo 
Decreto-Lei n.º 6/2013, de 17 de janeiro. 

Os contribuintes objecto de acompanhamento são os que preencham 
pelo menos um dos seguintes critérios: 

a)  Entidades com um volume de negócios superior a: 

i. 100 milhões de euros, nos casos em que exerçam atividades sob a 
supervisão do Banco de Portugal ou do Instituto Seguros de 
Portugal; 

ii. 200 milhões de euros, nos restantes casos. 

b)  Sociedades gestoras de participações sociais, com um valor total de 
rendimentos superior a 200 milhões de euros. 

c)  Entidades com um valor global de impostos pagos superior a 20 
milhões de euros; 

d)  Sociedades não abrangidas por qualquer das alíneas anteriores que 
sejam consideradas relevantes, atendendo, nomeadamente, à sua 
relação societária com as sociedades abrangidas pelas referidas 
alíneas; 

 

 

 

 

 

Decree-Ruling number 107/2013 was published today and approves the 
criteria to identify the taxpayers that will be monitored by the Large 
Taxpayers Unit (LTU), whose functioning was approved by Decree-Law 
number 6/2013 of 17 January 2013. 

The taxpayers that meet, at least, one of the criteria below will be 
monitored by the LTU: 

a)  Entities whose turnover is exceeding: 

i. 100 milion euros, if subject to supervision by the Central Bank of 
Portugal or by the Insurance Regulator. 

ii. 200 million euros, in all other cases. 

b)  SGPS (Holding companies), with total income exceeding 200 million 
euros. 

c)  Entities paying more than 20 million euros in taxes; 

d)  Companies not included above, but considered relevant, namely due 
to their relations with a company that complies with one of the above 
criteria. 
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 e)  Sociedades integradas num RETGS, em que alguma das 
sociedades integrantes do grupo, dominante ou 
dominada, seja abrangida pelas condições definidas em 
qualquer das alíneas anteriores. 

A lista de entidades será publicada no Diário da República, 
tendo uma vigência de quatro anos, podendo, por despacho 
do diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, ser 
anualmente acrescida dos contribuintes que passem a 
preencher os correspondentes requisitos. 

 

 

e) Companies being part and taxed under a fiscal unity 
(RETGS), if one of the companies of the RETGS meets 
one of the criteria above. 

The list of entities will be published in the Official Gazette 
being valid for four years, and, annually,   new taxpayers that 
meet the criteria will be added to the list 
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