
Regime Geral das Infrações Tributárias 

Artigo 117.º [...] 

1 - … 

2 - … 

3 - … 

4 - … 

5 - … 

6 - A falta de apresentação da documentação respeitante à política adotada em matéria de 

preços de transferência, bem como a falta de apresentação, no prazo legalmente previsto, 

da declaração financeira e fiscal por país relativa às entidades de um grupo multinacional, 

é punível com coima de € 500 a € 10 000, acrescida de 5 % por cada dia de atraso no 

cumprimento da presente obrigação. 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
7 - … 

8 - … 

9 - … 

10 - A falta de apresentação, ou apresentação fora do prazo legal da declaração de registo e 

da comunicação à administração tributária, da informação a que as instituições financeiras 

reportantes se encontram obrigadas a prestar por força do disposto no Decreto-Lei n.º 

61/2013, de 10 de maio, na sua redação atual, no prazo que legalmente seja fixado, é 

punível com coima de € 500 a € 22.500. 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
 

Artigo 119.º-B 

1 - As omissões ou inexatidões nas informações comunicadas pelas instituições financeiras 

reportantes, nos termos do Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio, na sua redação atual, 

são puníveis com coima de € 250 a € 11.250. 

(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
2 - O incumprimento dos procedimentos de diligência devida, de registo e conservação dos 

documentos destinados a comprovar o respetivo cumprimento pelas instituições 

financeiras reportantes, nos termos do Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio, na sua 

redação atual, são puníveis com coima de € 250 a € 11.250. 

(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
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Artigo 117.º [...] 

1 - … 

a) … 

b)… 

c) … 

d) Declaração financeira e fiscal por país, nos termos do artigo 121.º-A. 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

2 - … 

3 - … 

4 - … 

5 - … 

6 - … 

7 - … 

8 - … 

9 - … 

10 - … 

 

Artigo 121.º-A Declaração financeira e fiscal por país12 
(Redação da epígrafe dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
1 - A entidade-mãe final, ou a entidade-mãe de substituição, de um grupo de empresas 

multinacionais cujo total de rendimentos consolidados, tal como refletido nas suas 

demonstrações financeiras consolidadas, seja, no período imediatamente anterior, igual ou 

superior a € 750 000 000 deve apresentar uma declaração de informação financeira e fiscal 

por país ou jurisdição fiscal relativa às entidades constituintes desse grupo. 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
2 - É igualmente obrigada à apresentação de uma declaração por país ou jurisdição fiscal, 

relativamente a cada período de tributação, a entidade constituinte residente em território 

português, que não seja a entidade-mãe final de um grupo de empresas multinacionais, caso 

se verifique uma das seguintes condições: 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

a) Sejam detidas ou controladas, direta ou indiretamente, por entidades não residentes 

que não estejam obrigadas à apresentação de idêntica declaração; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
 

 

                                                             
1 Disposição transitória: 1 - Sem prejuízo da obrigação a que se refere o n.º 1 do artigo 121.º-A do Código do IRC, de 
a entidade-mãe final, ou a sua entidade-mãe de substituição, apresentar a primeira declaração por país do grupo de 
empresas multinacionais relativa ao período de tributação com início em 1 de janeiro de 2016 ou após esta data, a 
obrigação estabelecida no n.º 2 do mesmo artigo apenas é aplicável às declarações por país respeitantes a exercícios 
fiscais de relato com início em 1 de janeiro de 2017 ou após esta data. 2 - O cumprimento da obrigação prevista no 
n.º 4 do artigo 121.º-A do Código do IRC, realiza-se, no ano de 2017, até ao final do mês de outubro. (Redação dada 
pelo artigo 14.º da Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto) 
2 Fontes auxiliares de interpretação: Na determinação do sentido e alcance das alterações introduzidas pela presente 
lei ao Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 64/2016, de 11 de outubro, 
e ao Código do IRC, deve atender-se ao relatório final de 2015 sobre a Ação 13 do projeto da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)/G20 relativo à erosão da base tributável e à transferência de 
lucros, elaborado pela OCDE. (Redação dada pelo artigo 13.º da Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto) 
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b) Vigore na jurisdição em que a entidade-mãe final é residente um acordo 

internacional com Portugal, mas na data prevista no n.º 8, para apresentação da 

declaração por país correspondente ao período de relato, não esteja em vigor um 

acordo qualificado entre as autoridades competentes; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
c) Verifique-se a existência de uma falha sistémica da jurisdição de residência fiscal da 

entidade-mãe final que foi notificada pela Autoridade Tributária e Aduaneira à entidade 

constituinte. 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

3 - A entidade-mãe final de um grupo de empresas multinacionais que seja residente em 

território português, ou qualquer outra entidade declarante, nos termos do presente artigo, 

deve apresentar uma declaração por país no que diz respeito ao seu período contabilístico 

anual no prazo de 12 meses a contar do último dia do período de relato do grupo 

multinacional de empresas. 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
4 - Qualquer entidade, residente ou com estabelecimento estável, em território português, 

que integre um grupo no qual alguma das entidades esteja sujeita à apresentação de uma 

declaração de informação financeira e fiscal por país ou por jurisdição fiscal, nos termos 

dos números anteriores, deve comunicar eletronicamente, até ao final do prazo 

estabelecido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 120.º, informando se é ela a entidade declarante ou, 

caso não seja, a identificação da entidade declarante do grupo e o país ou jurisdição em que 

esta é residente para efeitos fiscais. 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
5 - A declaração de informação financeira e fiscal inclui de forma agregada, por cada país 

ou jurisdição fiscal, os seguintes elementos: 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

a) … 

b) … 

c) … 

d) … 

e) Capital social, resultados transitados e outras rubricas do capital próprio, à data do 

final do período de tributação; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
f) (Revogado) 
(Revogado pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

Redação anterior: f) Resultados transitados; 
g) … 

h) … 

i) A identificação de cada entidade constituinte do grupo de empresas multinacionais, 

indicando a jurisdição da residência fiscal dessa entidade constituinte e, caso seja 

diferente da jurisdição da residência para efeitos fiscais, a jurisdição por cujo 

ordenamento jurídico se rege a organização dessa entidade constituinte, bem como a 

natureza da atividade empresarial principal ou atividades empresariais principais 

dessa entidade constituinte; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
j) … 
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6 - (Revogado) 
(Revogado pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

Redação anterior: 6 - Para efeitos deste artigo, considera-se que integram um grupo as seguintes entidades: a) 

Qualquer empresa incluída nas demonstrações financeiras consolidadas ou que nestas estivesse incluída caso os 

títulos representativos do capital da empresa fossem transacionados num mercado regulamentado; b) Qualquer 

empresa que tenha sido excluída das demonstrações financeiras consolidadas com base na sua dimensão ou 

materialidade; ou c) Qualquer estabelecimento estável de uma empresa, incluídas nas alíneas anteriores, desde que 

esta prepare demonstrações financeiras separadas para esse estabelecimento estável para fins regulatórios, fiscais, 

financeiros ou de controlo de gestão. 

7 - (Revogado) 
(Revogado pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

Redação anterior: 7 - Para efeitos do presente artigo, não são considerados os acordos de troca automática de 

informações em relação aos quais haja registo de incumprimento sistemático, notificado pela Autoridade Tributária 

e Aduaneira a qualquer das entidades do grupo. 
8 - Caso exista mais do que uma entidade constituinte do mesmo grupo de empresas 

multinacionais que sejam residentes para efeitos fiscais na União Europeia e sejam 

aplicáveis uma ou mais das condições previstas no n.º 2, o grupo de empresas 

multinacionais pode designar uma dessas entidades constituintes para apresentar a 

declaração por país, em relação a qualquer período de relato no prazo previsto no n.º 4, e 

comunica a Autoridade Tributária e Aduaneira que essa apresentação se destina a 

satisfazer o requisito de apresentação de todas as entidades constituintes desse grupo de 

empresas multinacionais que sejam residentes para efeitos fiscais na União Europeia. 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
9 - Quando seja aplicável pelo menos uma das condições previstas no n.º 2, a entidade 

constituinte é dispensada da obrigação de apresentar uma declaração por país quando o 

grupo de empresas multinacionais tiver apresentado, no prazo referido no n.º 3, uma 

declaração por país, em relação a esse período de tributação, através de uma entidade-mãe 

de substituição junto da administração tributária do país ou jurisdição em que esta seja 

residente para efeitos fiscais, desde que, no caso da entidade-mãe de substituição ser 

residente fiscal fora da União Europeia, se verifiquem as seguintes condições: 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

a) O país ou jurisdição em que a entidade-mãe de substituição é residente para efeitos 

fiscal exija a apresentação de declarações por país conformes aos requisitos previstos 

no n.º 5; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
b) Exista em vigor, com o país ou jurisdição em que a entidade-mãe é residente para 

efeitos fiscais, um acordo qualificado entre autoridades competentes para 

apresentação da declaração por país correspondente ao período de tributação de 

relato; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
c) O país ou jurisdição em que a entidade-mãe de substituição é residente para efeitos 

fiscais não tenha notificado Portugal de uma falha sistemática; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
d) O país ou jurisdição tenha sido notificado pela entidade constituinte que aí é 

residente para efeitos fiscais, o mais tardar até ao último dia do período de tributação 

do grupo multinacional de empresas, de que é a entidade-mãe de substituição; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
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e) Tenha sido efetuada a comunicação prevista no n.º 4. 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

10 - Para efeitos deste artigo, considera-se: 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

a) «Grupo de empresas multinacionais», um conjunto de empresas associadas através 

da propriedade ou do controlo que obrigue à elaboração de demonstrações 

financeiras consolidadas para efeitos de relato financeiro, de acordo com os 

princípios contabilísticos aplicáveis, ou que implicaria tal obrigação no caso de as 

participações representativas do capital de qualquer das suas empresas serem 

negociadas num mercado público de valores mobiliários, que inclua duas ou mais 

empresas com residência fiscal em jurisdições diferentes, ou que inclua uma empresa 

residente para efeitos fiscais numa jurisdição e sujeita a imposto noutra jurisdição 

relativamente à atividade exercida através de um estabelecimento estável; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
b) «Entidade constituinte», qualquer uma das seguintes: 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

i) Uma unidade empresarial separada de um grupo de empresas multinacionais 

que seja incluída nas demonstrações financeiras consolidadas do grupo de 

empresas multinacionais para efeitos de relato financeiro, ou que pudesse ser 

incluída se as participações representativas do capital dessa unidade empresarial 

de um grupo de empresas multinacionais fossem negociadas num mercado 

público de valores mobiliários; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
ii) Uma unidade empresarial que seja excluída das demonstrações financeiras 

consolidadas do grupo de empresas multinacionais apenas por razões de 

dimensão ou de importância relativa; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
iii) Um estabelecimento estável de qualquer unidade empresarial separada do 

grupo de empresas multinacionais incluída nas subalíneas i) e ii), desde que a 

unidade empresarial elabore uma demonstração financeira separada para esse 

estabelecimento estável para efeitos regulamentares, de relato financeiro, de 

relato fiscal ou de controlo da gestão interna; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

c) «Empresa», qualquer forma de exercício de uma atividade empresarial por: 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

i) Uma pessoa coletiva; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
ii) Uma associação de pessoas à qual tenha sido reconhecida capacidade para a 

prática de atos jurídicos, mas que não possua o estatuto de pessoa coletiva; ou 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
iii) Qualquer outra estrutura jurídica, seja qual for a sua natureza ou forma, 

dotada ou não de personalidade jurídica, cujos ativos de que seja proprietária ou 

gestora e rendimentos deles derivados estejam sujeitos a qualquer um dos 

impostos abrangidos pelo presente Código; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
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d) «Demonstrações financeiras consolidadas», as demonstrações financeiras de um 

grupo de empresas multinacionais em que os ativos, passivos, rendimentos, gastos e 

fluxos de caixa da entidade-mãe final e das entidades constituintes sejam 

apresentados como se se tratasse de uma entidade económica única; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
e) «Entidade-mãe final», uma entidade constituinte de um grupo de empresas 

multinacionais que satisfaça os seguintes critérios: 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

i) Detenha, direta ou indiretamente, uma participação suficiente numa ou em várias 

outras entidades constituintes desse grupo de empresas multinacionais que 

obrigue à elaboração de demonstrações financeiras consolidadas de acordo com os 

princípios contabilísticos geralmente aplicados na sua jurisdição de residência 

fiscal, ou que implicaria tal obrigação se as suas participações representativas do 

capital fossem negociadas num mercado público de valores mobiliários; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
ii) Não exista outra entidade constituinte desse grupo de empresas multinacionais 

que detenha, direta ou indiretamente, uma participação descrita na alínea i) na 

primeira entidade constituinte mencionada. 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

f) «Entidade-mãe de substituição», uma entidade constituinte do grupo de empresas 

multinacionais que tenha sido designada por esse grupo como única substituta da 

entidade-mãe final para apresentar a declaração por país na jurisdição da residência 

fiscal dessa entidade constituinte, em nome daquele grupo de empresas 

multinacionais, quando forem aplicáveis uma ou mais das condições estabelecidas no 

n.º 2; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
g) «Acordo internacional», a Convenção relativa à Assistência Administrativa Mútua 

em Matéria Fiscal, adotada em Estrasburgo, em 25 de janeiro de 1988, conforme 

revista pelo Protocolo de Revisão à Convenção relativa à Assistência Mútua em 

Matéria Fiscal, adotado em Paris, em 27 de maio de 2010, ou qualquer convenção 

fiscal, bilateral ou multilateral, ou qualquer acordo de troca de informações em 

matéria fiscal de que Portugal seja parte e cujos termos constituam a base jurídica 

para a troca de informações fiscais entre jurisdições, incluindo a troca automática de 

tais informações; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
h) «Acordo qualificado entre autoridades competentes», um acordo com uma 

jurisdição ou país terceiro que exija a troca automática de declarações por país; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
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i) «Falha sistémica», no que respeita a uma jurisdição, o facto de nela vigorar um 

acordo qualificado com as autoridades competentes, mas de aí ter sido suspensa a 

troca automática, por razões diferentes das previstas nos termos desse acordo, ou de 

a jurisdição ter de outro modo deixado de fornecer automaticamente, de forma 

persistente, declarações por país na sua posse relativas a grupos de empresas 

multinacionais com entidades constituintes residentes em território português ou 

que exerçam atividades através de estabelecimentos estáveis situados neste 

território. 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

 

Artigo 121.º-B Requisitos gerais de relato3 
(Redação da epígrafe aditada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
1 - A entidade constituinte residente em Portugal, para efeitos do n.º 2 do artigo anterior, 

deve solicitar à respetiva entidade-mãe final que lhe forneça todas as informações 

necessárias para que possa cumprir as suas obrigações de apresentação de uma declaração 

por país. 
(Aditado pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
2 - Não obstante o disposto no número anterior, caso a entidade constituinte não tenha 

obtido nem adquirido todas as informações necessárias à apresentação da declaração 

relativa ao grupo de empresas multinacionais, deve apresentar uma declaração por país 

que contenha todas as informações na sua posse, obtidas ou adquiridas, e deve informar a 

Autoridade Tributária e Aduaneira de que a entidade-mãe final se recusou a disponibilizar 

as informações necessárias, sem prejuízo da aplicação das sanções legalmente previstas. 
(Aditado pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
3 - Caso uma entidade constituinte não disponha nem possa obter todas as informações 

necessárias à apresentação de uma declaração por país, essa entidade não é elegível para 

ser designada entidade declarante do grupo de empresas multinacionais nos termos do n.º 

8 do artigo anterior. 
(Aditado pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
4 - O disposto no número anterior não prejudica a obrigação de a entidade constituinte 

informar a Autoridade Tributária e Aduaneira, nos termos do n.º 2, de que a entidade-mãe 

final se recusou a disponibilizar as informações necessárias.  
(Aditado pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Fontes auxiliares de interpretação: Na determinação do sentido e alcance das alterações introduzidas pela presente 
lei ao Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 64/2016, de 11 de outubro, 
e ao Código do IRC, deve atender-se ao relatório final de 2015 sobre a Ação 13 do projeto da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)/G20 relativo à erosão da base tributável e à transferência de 
lucros, elaborado pela OCDE. (Redação dada pelo artigo 13.º da Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto) 
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Artigo 138.º [...]4 

1 - … 

2 - … 

3 - …: 

a) … 

b) … 

c) … 

d) … 

e) Fornecer os elementos necessários, nos termos do disposto no n.º 12 do artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 maio, na sua redação atual, para, sendo esse o caso, 

a Autoridade Tributária e Aduaneira assegurar a troca obrigatória e automática de 

informações ao abrigo da cooperação administrativa entre autoridades competentes 

dos Estados-Membros da União Europeia ou com outras jurisdições. 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

4 - … 

5 - … 

6 - … 

7 - … 

8 - … 

9 - Os sujeitos passivos que tenham requerido a celebração de acordos prévios sobre 

preços de transferência ficam obrigados a comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira 

qualquer alteração aos elementos transmitidos no pedido inicial que seja relevante para 

efeitos da troca obrigatória e automática de informações ao abrigo da cooperação 

administrativa. 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2017) 

10 - Os requisitos e condições para a formulação do pedido, bem como os procedimentos, 

informações e documentação ligados à celebração dos acordos, são regulamentados por 

portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças. 

(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. Corresponde ao anterior n.º 9. Produz efeitos a 1 de janeiro de 

2017) 
 

                                                             
4 Fontes auxiliares de interpretação: Na determinação do sentido e alcance das alterações introduzidas pela presente 
lei ao Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 64/2016, de 11 de outubro, 
e ao Código do IRC, deve atender-se ao relatório final de 2015 sobre a Ação 13 do projeto da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)/G20 relativo à erosão da base tributável e à transferência de 
lucros, elaborado pela OCDE. (Redação dada pelo artigo 13.º da Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto) 



Lei Geral Tributária 

Artigo 68.º [...] 

1 - As informações vinculativas sobre a situação tributária dos sujeitos passivos, incluindo, 

nos termos da lei, os pressupostos dos benefícios fiscais, são requeridas ao dirigente 

máximo do serviço, sendo o pedido acompanhado: 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto) 

a) Da descrição dos factos cuja qualificação jurídico-tributária se pretenda; 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto) 

b) Dos elementos necessários nos termos do Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 maio, na 

sua redação atual, para a Autoridade Tributária e Aduaneira assegurar a troca 

obrigatória e automática de informações ao abrigo da cooperação administrativa entre 

autoridades competentes dos Estados-Membros da União Europeia e de outras 

jurisdições. 

(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto) 
2 - … 

3 - … 

4 - … 

5 - … 

6 - … 

7 - … 

8 - … 

9 - … 

10 - … 

11 - … 

12 - … 

13 - … 

14 - … 

15 - As informações vinculativas caducam em caso de alteração superveniente dos 

pressupostos de facto ou de direito em que assentaram e, em qualquer caso, no prazo de 

quatro anos após a data da respetiva emissão, salvo se o sujeito passivo solicitar a sua 

renovação. 
(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto) 
16 - … 

17 - … 

18 - … 

19 - … 

20 - … 

21 - Os sujeitos passivos que tenham requerido a prestação de informações vinculativas 

ficam obrigados a comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira qualquer alteração aos 

elementos transmitidos no pedido inicial que seja relevante para efeitos da troca 

obrigatória e automática de informações ao abrigo da cooperação administrativa. 

(Redação dada pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto) 


