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EEEENQUADRAMENTONQUADRAMENTONQUADRAMENTONQUADRAMENTO    
 

Foi alterado, através da Lei n.º 98/2017, de 

24 de Agosto, o regime jurídico aplicável às 

informações vinculativas, previsto na Lei 

Geral Tributária, introduzindo um novo prazo 

de caducidade para informações 

vinculativas, até então inexistente. 

 

A alteração surge na mesma na lei que 

transpõe a Directiva (UE) 2015/2376, do 

Conselho, de 8 de Dezembro de 2015 (DAC3) 

e, bem assim, da Directiva (UE) 2016/881, do 

Conselho, de 25 de Maio de 2016 (DAC4), 

que alteram a Directiva 2011/16/UE no que 

respeita à troca automática de informações 

fiscais, particularmente no que se refere a 

decisões fiscais prévias transfronteiriças, 

acordos prévios sobre preços de 
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transferência e declaração por país ao abrigo de 

convenções internacionais. 

 

A autonomização desta nossa Informação Fiscal 

é motivada, quanto à introdução deste novo 

prazo de caducidade, por um lado, pelo seu 

carácter inovador e inesperado – pois não 

decorre, directamente, das referidas Directivas 

–, e, por outro lado, pelos aparentes problemas 

que emergem da inexistência de um regime 

transitório. 

    

OOOO    NNNNOVO PRAZO DE CADUCIDOVO PRAZO DE CADUCIDOVO PRAZO DE CADUCIDOVO PRAZO DE CADUCIDADE DEADE DEADE DEADE DE    

    IIIINFORMAÇÕES NFORMAÇÕES NFORMAÇÕES NFORMAÇÕES VVVVINCULATIVASINCULATIVASINCULATIVASINCULATIVAS    

 

Embora imotivada pela transposição da 

Directiva DAC3 e DAC4 –, mas, porventura, 

relacionada com questões suscitadas em torno 

de acções de Auxílios de Estados ilegais 

espoletadas pela Comissão Europeia, as 

primeiras das quais em 2014, relacionadas com 

Auxílios de Estado ilegais e preços de 

transferência, designadamente os casos 

Starbucks (Países Baixos), Fiat Financing 

(Luxemburgo) e Apple (Irlanda) –, o legislador 

português introduziu, assim, um conjunto de 

alterações ao regime das informações 

vinculativas previsto na Lei Geral Tributária. 

 

Com a publicação desta Lei, as informações 

vinculativas caducam, não só em caso de 

alteração superveniente dos pressupostos de 

facto ou de direito em que assentaram, mas 

também, em qualquer caso, no prazo de quatro 

anos após a data da respectiva emissão, salvo 

se o sujeito passivo solicitar a sua renovação. 

Segundo nos parece, na senda e no espírito das 

referidas acções de Auxílios de Estado ilegais e, 

ainda, de outros desenvolvimentos em torno e 

no contexto do projecto Base Erosion and Profit 

Shifting da OCDE/G20, a norma destina-se a 

evitar que informações vinculativas 

potencialmente inadequadas se perpetuem. 

 

É de salientar, porém, que as informações 

vinculativas só se poderiam perpetuar, em 

Portugal, em caso de inércia da Administração 

tributária (o que aconteceu noutros Estados-

membros), pois esta tinha (e continua a ter) o 

poder de revogar informações vinculativas, com 

efeitos para o futuro, após um ano a contar da 

sua prestação, precedendo audição do 
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requerente, com a salvaguarda dos direitos e 

interesses legítimos anteriormente 

constituídos. 

 

OOOOS PS PS PS PROBLEMAS EMERGENTES ROBLEMAS EMERGENTES ROBLEMAS EMERGENTES ROBLEMAS EMERGENTES DA AUSÊNCIA DE NORMADA AUSÊNCIA DE NORMADA AUSÊNCIA DE NORMADA AUSÊNCIA DE NORMA    

TRANSITÓRIATRANSITÓRIATRANSITÓRIATRANSITÓRIA    

 

Perante a ausência de uma norma transitória, 

parece-nos que, em face de se tratar de uma 

norma sobre um especial tipo de procedimento 

(que se consubstancia, na perspectiva do 

sujeito passivo, num pedido de informação 

vinculativa), e de estas normas procedimentais, 

de acordo com as normas de aplicação da lei 

tributária no tempo previstas na Lei Geral 

Tributária, serem “de aplicação imediata, sem 

prejuízo das garantias, direitos e interesses 

legítimos anteriores constituídos dos 

contribuintes”, poderá questionar-se quando é 

que as informações vinculativas emitidas antes 

da data da entrada em vigor desta lei se devem 

ter como, efectivamente, caducadas. 

 

Acresce que a lei em análise produz efeitos a 1 

de Janeiro de 2017, o que decorre, 

primariamente, segundo nos parece, de 

imposições derivadas das Directivas 

transpostas. 

Assim: 

i. terão todas as informações vinculativas 

emitidas antes de 1 de Janeiro de 2013 já 

caducado? 

ii. quando caducarão as informações 

vinculativas emitidas entre 1 de Janeiro de 

2013 e 31 de Dezembro de 2016? 

iii. deverão as informações vinculativas 

emitidas entre 1 de Janeiro de 2017 e 24 

de Agosto de 2017, isto é, após a data da 

produção de efeitos, mas antes da entrada 

em vigor da lei em análise, merecer uma 

especial protecção e salvaguarda de 

interesses, ou deverá o seu prazo de 

caducidade de quatros anos contar-se a 

partir da data da sua emissão? 

iv. deverá contar-se o prazo de caducidade 

de quatro anos em relação a todo o 

universo de informações vinculativas? 

 

Se, por um lado, uma interpretação teleológica e 

finalística da norma parece tender para o 

extremo da caducidade das informações 

vinculativas por referência, efectivamente, à 
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data da sua emissão (isto é, a caducidade das 

informações vinculativas das hipóteses i. e ii. 

acima mencionadas), por outro lado, também, é 

certo que a Lei Geral Tributária impõe (como 

imporia a Constituição da República 

Portuguesa), a salvaguarda dos direitos e 

interesses legítimos anteriormente 

constituídos. 

 

Assim, onde queda esta fronteira dos direitos e 

interesses legítimos anteriormente 

constituídos? 

 

Poderá ainda, dizer-se, por exemplo, que a 

Administração tributária pode revogar 

informações vinculativas, com efeitos para o 

futuro, após um ano a contar da sua prestação, 

precedendo audição do requerente, também, 

com idêntica salvaguarda dos direitos e 

interesses legítimos anteriormente 

constituídos. Mas cessará, após um ano, um 

eventual interesse legítimo na durabilidade de 

informações vinculativas que são emitidas a seu 

pedido? 

 

Por esta altura perceberá o leitor que a solução 

não é clara e que, em qualquer dos casos, o 

enredo criado não abona a favor da segurança 

jurídica e que será expectável controvérsia 

administrativa e contenciosa em relação ao 

tema. 

 

Finalmente, cabe ainda ponderar a obrigação, 

há muito existente, de a Administração 

tributária divulgar publicamente todas as 

informações vinculativas prestadas no prazo de 

30 dias, por meios electrónicos, embora 

salvaguardando-se os elementos de natureza 

pessoal do sujeito. 

 

Esta obrigação não tem sido universalmente 

cumprida, conforme publicamente admitido 

pela Administração tributária, e conforme 

resulta do despacho proferido pelo Secretário 

de Estado dos Assuntos Fiscais, n.º 7689/2017, 

de 12 de Julho, publicado em Diário da 

República a 1 de Setembro. 
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Segundo se afirma no referido despacho “A 

publicidade sobre a forma da aplicação prática 

das normas fiscais pela administração tributária 

concretiza um princípio de transparência e de 

administração aberta, mas permite também o 

controlo externo dessa mesma aplicação”. 

Assim, ordena que se “faça um levantamento 

das informações vinculativas não publicadas até 

agora, agilizando a sua futura publicação e que 

proceda de ora em diante à publicação de todas 

as informações vinculativas que sejam 

prestadas, com exceção daquelas em que o 

grau de similitude com outras já publicadas não 

o justifique”. 

 

Do ponto de vista da segurança e da 

estabilidade do sistema tributário, parece-nos, 

ainda, que, do novo regime de caducidade, 

resulta um certo esvaziamento e desvalorização 

da publicação das informações vinculativas. 

 

Seria, porventura, aconselhável ampliar a 

possibilidade de renovação de informações 

vinculativas, pelo menos, a outros sujeitos 

passivos que se encontrem em situações 

idênticas, tendo em vista a valorização, o 

incremento e a utilidade da sua publicação ou, 

em alternativa, adensar ou criar hábitos de 

conversão de informações vinculativas em 

circulares. 

 

Parece aconselhável, ainda, que a publicação 

das informações vinculativas passe a detalhar o 

“estado” da informação vinculativa; isto é, 

designadamente, se foi revogada, se foi 

alterada, se foi renovada, ou se esta se encontra 

caducada. 

 

Parece, também, aconselhável, na falta de um 

regime adequado a melhor sustentar a 

segurança jurídica e a estabilidade do sistema 

tributário, revogar a parte final da instrução 

dada no referido despacho proferido pelo 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, n.º 

7689/2017, de 12 de Julho, acima citado, que 

ordena a não publicação de informações 

vinculativas similares e mais recentes. 

 

Em alternativa, o valor e o interesse da 

publicação das informações vinculativas resulta 

desta alteração legal, de certo modo, esvaziado, 

reconduzindo-se, bem menos, a um reforço da 



 

 

www.rffadvogados.pt 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5º (Recepção)/6º  

1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915  220 • F: +351 215 915 244 

contacto@rffadvogados.pt 

 

06 

segurança jurídica e da estabilidade do sistema 

tributário, inerentes à introdução e parte da 

finalidade original da norma em questão. 

 

Lisboa, 12 de Setembro de 2017 

 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Jorge S. Lopes de Sousa 

Francisca Queiroz Vieira 
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