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Foi hoje publicado o Despacho n.º 6999/2013 que lista os 
contribuintes cuja situação tributária deve, nos termos da 
Portaria 107/2013, ser acompanhada pela Unidade dos 
Grandes Contribuintes. 

Esta lista terá 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 requisitos estabelecidos na 
Portaria 107/2013. 
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Order number 6999/2013 was published today and lists 
the taxpayers which tax status must, under the terms of 
Decree-Ruling number 107/2013, be monitored by the 
Large Taxpayers Unit. 

This list will be valid for four years, but new taxpayers that 
meet the criteria laid down in Decree-Ruling number 
107/2013 may, upon order of the general director of the 
Portuguese Tax Administration, be added to this list. 
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