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Prefácio 

 
O presente relatório de combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras será o último aprovado 

e apresentado pelo Governo no âmbito da presente legislatura. Acresce que é o último relatório a 

elaborar por referência à execução do Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e 

Aduaneiras para o triénio 2012-2014. 

Muito mudou na fiscalidade em Portugal ao longo dos últimos 4 anos. Em particular, desde a 

tomada de posse do Governo, foi realizado um esforço contínuo no sentido de tornar o sistema fiscal 

nacional mais justo, mais equitativo e mais eficaz no combate à fraude e evasão fiscais. 

Para este efeito, o Governo iniciou um longo processo de reformas fiscais com o objetivo de: 

i) Tornar a administração fiscal mais eficiente. Este objetivo foi concretizado através da 

reforma da administração fiscal, iniciada com a fusão das extintas DGCI, DGAIEC e 

DGITA e continuada com a reforma da representação da fazenda pública e a criação 

da UGC e da Unidade de Gestão da Relação com o Contribuinte (UGRC); 

ii) Reformar o sistema penal tributário. Este objetivo foi concretizado através de um 

conjunto alargado de medidas, designadamente (i) o agravamento da moldura penal 

para os crimes mais graves, nomeadamente a burla tributária e a fraude fiscal 

qualificada; (ii) o alargamento dos prazos de prescrição das dívidas tributárias (de 8 

para 15 anos) e de caducidade de liquidação (de 4 para 12 anos) aplicáveis sempre 

que estejam em causa factos tributários relacionados com paraísos fiscais; e (iii) os 

crimes de fraude fiscal deixaram de beneficiar do regime de dispensa de pena e 

arquivamento do respetivo processo-crime mesmo que o imposto seja pago; 

iii) Reformar o regime de faturação e dos documentos de transporte: Esta reforma foi 

implementada através de quatro pilares (i) fatura obrigatória em todas as operações; 

(ii) comunicação obrigatória das faturas à AT por parte das empresas; (iii) crédito fiscal 

em sede de IRS para os consumidores finais que peçam fatura em 4 setores; e (iv) 

sistema de documentos de transporte eletrónico. 

A receita fiscal conheceu um crescimento e uma previsibilidade sem precedentes no decurso 

da presente legislatura, algo que apenas foi possível pelo sucesso da política seguida em matéria de 

combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras. 

A presente legislatura marcou a abertura de uma nova era no combate à economia paralela e à 

evasão e fraude fiscais e aduaneiras. Com ela o paradigma de ação do combate foi alterado, 

mediante o reconhecimento de duas importantes inovações: 

i) O papel da cidadania: O combate à economia paralela, à evasão e à fraude fiscal e 

aduaneira não é uma função exclusiva das administrações fiscais, nem tão pouco do 

Estado. É uma missão que envolve todos os cidadãos, cabendo à cidadania o papel 

mais determinante nesse combate, a par das administrações fiscais e do Estado; 

ii) A antecipação da intervenção da administração fiscal: O combate à economia 

paralela, à evasão e à fraude fiscal e aduaneira inicia-se antes mesmo da ocorrência 

dos factos sujeitos a imposto, não tendo necessariamente a administração fiscal que 

aguardar pela ocorrência do incumprimento para intervir, como no paradigma 
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clássico. A ação da administração deve ser contemporânea com a atividade 

económica. As medidas tomadas fizeram antecipar em vários anos a intervenção da 

administração fiscal, desde o momento posterior ao incumprimento, para o momento 

anterior à ocorrência dos factos geradores do imposto, no desenrolar da atividade 

económica. 

A implementação do sistema e-fatura proporcionou à administração fiscal, pela primeira vez, a 

capacidade de acompanhar, em tempo real, a atividade económica, antes mesmo de se iniciarem os 

prazos de cumprimento voluntário das obrigações que dela emergem. Essa possibilidade é nova em 

toda a história da administração fiscal portuguesa e foi proporcionada pelas reformas 

implementadas no sistema de faturação, de emissão e comunicação de documentos de transporte e 

de comunicação dos dados de pagamento de remunerações. 

A par desta nova realidade, foi empreendida uma reforma interna na Autoridade Tributária e 

Aduaneira, que criou as condições para que toda esta informação fosse tratada de forma imediata e 

automatizada, e colocada ao serviço do combate à economia paralela, à fraude e à evasão fiscais e 

aduaneiras. Explica-se desta forma o sucesso obtido no combate à fraude e evasão fiscais na 

presente legislatura. 

Assim, para todos os que contribuíram para o sucesso da política de combate à fraude e 

evasão fiscais e aduaneiras, desde a AT até todas as outras entidades que cooperaram neste esforço, 

deixo uma palavra de profundo apreço e de agradecimento sincero. 

 

Lisboa, a 30 de junho de 2015. 

 

O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

O Governo fixou como vetor prioritário da política fiscal o reforço significativo do combate à fraude e evasão 

fiscais e aduaneiras, como forma de garantir uma justa repartição do esforço fiscal e sancionar de uma forma 

mais efetiva as situações de incumprimento fiscal.  

Com efeito, a quebra de receita originada por estes comportamentos priva o Estado dos recursos essenciais ao 

exercício das suas funções, condicionando o nível de qualidade dos serviços públicos e das prestações sociais 

realizadas pelo Estado. 

Por outro lado, a redução da receita associada aos fenómenos de fraude e evasão fiscais e aduaneiras 

conduzem a uma pressão fiscal mais elevada sobre os contribuintes cumpridores, pelo que o reforço 

significativo do combate às práticas de fraude e evasão fiscais e aduaneiras é essencial para garantir uma maior 

equidade fiscal. 

Neste âmbito, as administrações fiscais devem adotar estratégias que visem facilitar e incentivar o 

cumprimento das obrigações fiscais e o aumento sustentado dos níveis de cumprimento voluntário. De igual 

modo, devem dissuadir, detetar e penalizar o incumprimento, aumentando a perceção do risco e dos custos 

associados ao não cumprimento.  

Para esse efeito, o Governo aprovou em outubro de 2011 um Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão 

Fiscais e Aduaneiras para o triénio de 2012 a 2014, que definiu as grandes linhas estratégicas de atuação de 

médio prazo da administração fiscal, visando atingir progressos significativos nos níveis de eficácia no combate 

aos fenómenos de incumprimento fiscal e, em especial, aos esquemas de fraude de elevada complexidade e à 

economia informal.  

Este Plano Estratégico permitiu, pela primeira vez, uma visão integrada e sistematizada da atuação da AT no 

médio prazo, definindo medidas e prazos específicos para a sua realização. Este planeamento explica os 

resultados muito positivos obtidos pela Inspeção Tributária e Aduaneira, bem como pela Justiça Tributária, no 

triénio de 2012 a 2014. 

O relatório agora apresentado será o último elaborado no âmbito do Plano Estratégico de Combate à Fraude e 

Evasão Fiscais e Aduaneira (2012-2014). 

Durante o ano de 2014, a AT deu continuidade a um conjunto de reformas estruturais, não só ao nível do 

sistema fiscal português, mas também ao nível da estratégia de atuação da Inspeção Tributária e Aduaneira, 

com vista a otimizar os procedimentos de controlo desenvolvidos. Tal traduziu-se: 

 Num efeito económico direto e imediato, através da recuperação de créditos tributários e de direitos 

aduaneiros, bem como da penalização efetiva do incumprimento; 

 Num efeito diferido, uma vez que o incumpridor relativamente ao qual a inspeção exerceu a sua ação 

corretiva e sancionatória, reforçará o seu cumprimento tributário, perante a evidência de poder ser 

detetado de novo; 

 E ainda num forte efeito de perceção social, induzido na sociedade em geral, dado que a constatação 

de que as infrações têm uma elevada probabilidade de serem detetadas e corrigidas aumenta a 

perceção do risco, contribuindo assim para a manutenção de elevados índices de cumprimento das 

obrigações fiscais. 

O ano de 2014 foi caracterizado pelo desenvolvimento de diversas ações de controlo, pela consolidação das 

reformas em curso e ainda pela implementação de novas reformas: 

i) A implementação da reforma do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas;  

ii) A aprovação da Reforma do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares; 

iii) O controlo efetivo da Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético; 
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iv) O controlo mais rigoroso dos Programas Informáticos de Faturação Certificados utilizados pelos 

contribuintes e/ou operadores económicos; 

v) A consolidação da Reforma do Regime de Faturação; 

vi) A consolidação da Reforma do Regime dos Bens em Circulação;  

vii) A implementação do sorteio “Fatura da Sorte”; 

viii) A criação dos mecanismos de controlo dos inventários; 

ix) A criação da Direção de Serviços de Gestão de Risco (DSGR);  

x) A criação da Unidade de Gestão da Relação com o Contribuinte (UGRC); e 

xi) A implementação do serviço “e-Balcão”. 

A atividade da Inspeção Tributária e Aduaneira em 2014 continuou a estar orientada para os seguintes 

domínios: 

 Atuações de caráter corretivo, com reforço da presença dos inspetores nos locais de desenvolvimento 

da atividade das empresas. Procura-se desta forma a realização das ações de controlo o mais próximo 

possível da realidade económica e, temporalmente, o mais próximo possível do momento de 

realização dos factos passíveis de tributação; 

 Atuações de caráter preventivo, nas quais é valorizada a promoção do cumprimento voluntário das 

obrigações tributárias, o que passa pela adoção de medidas que facilitem esse cumprimento, 

complementadas com medidas de controlo, nomeadamente ao nível da atuação da Inspeção 

Tributária e Aduaneira; e 

 Recurso às novas tecnologias de informação, designadamente as que resultam da implementação do 

sistema e-fatura e do sistema de documentos de transporte eletrónicos, com o objetivo de garantir 

uma maior eficácia no controlo e uma melhoria no serviço prestado ao contribuinte no âmbito do 

cumprimento voluntário.  

Por fim, em 2014, a AT implementou o serviço “e-Balcão”, sendo este um canal de comunicação bidirecional 

entre a AT e os contribuintes / operadores económicos. Procurou-se assim reforçar um posicionamento de 

maior proximidade com os contribuintes, através da construção de relações de confiança baseadas em critérios 

de transparência, simplicidade e celeridade, bem como proceder à divulgação de informação de apoio ao 

cumprimento voluntário através dos diversos canais disponíveis. 

 

1.1. Execução do Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e 

Aduaneiras 

O Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras para o triénio de 2012 a 2014 

(adiante designado por Plano Estratégico) definia as grandes linhas estratégicas de atuação de médio 

prazo da administração fiscal, visando atingir progressos significativos nos níveis de eficácia no combate 

aos fenómenos de incumprimento fiscal e, em especial, aos esquemas de fraude de elevada 

complexidade e à economia informal.  

Este Plano Estratégico permitiu, pela primeira vez, uma visão integrada e sistematizada da atuação da 

Autoridade Tributária e Aduaneira no médio prazo, definindo medidas e prazos específicos para a sua 

realização. Este planeamento explica os resultados muito positivos obtidos pela Inspeção Tributária e a 

Justiça Tributária no triénio 2012-2014. 
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1.1.1. Nível de implementação do Plano Estratégico 

A taxa de execução do Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras para o 

triénio de 2012-2014 foi de 95%, o que significa que a esmagadora maioria das medidas do Plano 

Estratégico foram cumpridas e executadas. 

 

1.1.2. Resumo da implementação 

O Plano Estratégico pressupunha que o cumprimento voluntário das obrigações fiscais constitui um 

elemento crucial para a eficiência dos sistemas fiscais modernos e que, simultaneamente, a grande 

maioria dos contribuintes cumpre as suas obrigações tributárias. Neste sentido, a AT reforçou o serviço 

de apoio aos contribuintes que induziu o cumprimento voluntário das respetivas obrigações.  

Na realidade, o Plano Estratégico constituía um meio essencial destinado a combater práticas de 

incumprimento fiscal que prejudicam os interesses financeiros do Estado e, desta forma, os interesses 

da maioria dos contribuintes que cumpre as suas obrigações fiscais. De facto, a fraude e evasão fiscais, 

para além do prejuízo que causam ao Estado, têm um efeito de distorção na concorrência nos setores 

atingidos e na economia em geral. 

No âmbito do combate à fraude e a esquemas de elevada complexidade, destacam-se as seguintes 

medidas do Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras para o triénio de 

2012-2014 que foram cumpridas e executadas: 

 O agravamento da moldura penal para os crimes mais graves, nomeadamente a burla tributária 

e a fraude fiscal qualificada. Em particular, a pena máxima de prisão aplicável ao crime de 

fraude fiscal qualificada, nomeadamente a prática de interposição de sociedades em paraísos 

fiscais para ocultar rendimentos não declarados à administração tributária, foi agravada para 8 

anos; 

 O reforço dos mecanismos de troca de informações com países com centros financeiros de 

natureza global (Hong Kong, Singapura, Luxemburgo e Suíça) e com paraísos fiscais; 

 A extensão significativa dos prazos de caducidade e de prescrição para 12 e 15 anos, quando 

estejam em causa rendimentos, respetivamente, não declarados obtidos em países e territórios 

sujeitos a regime fiscal privilegiado e rendimentos oriundos de contas bancárias abertas em 

instituições de crédito sedeadas fora da UE e não declaradas para efeitos de IRS; 

 A flexibilização das regras de utilização da cláusula geral antiabuso por parte da AT para 

combater o planeamento fiscal agressivo; e 

 O alargamento significativo das regras de transparência fiscal internacional (regras “Controlled 

Foreign Company” - CFC). 

No âmbito do combate à economia paralela destacam-se as seguintes medidas do Plano Estratégico que 

foram também cumpridas e executadas: 

 A imposição da obrigatoriedade da utilização de programas de faturação certificados para os 

sujeitos passivos que desenvolvam atividades empresariais, de forma a garantir maior 

transparência no momento de pagamento de bens e serviços, nomeadamente no que diz 

respeito ao apuramento e liquidação de IVA; 

 A criação de um regime que regula a emissão e transmissão eletrónica de faturas, permitindo 

um controlo mais eficaz dos rendimentos dos operadores económicos, constituindo um 

instrumento poderoso para combater a economia paralela, alargar a base tributável e reduzir a 

concorrência desleal. A exigência obrigatória de fatura foi promovida em 2013 através da 

concessão de deduções fiscais correspondentes a uma percentagem de 15% do valor do IVA 
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suportado por consumidores finais na aquisição de bens ou serviços em determinados setores 

de atividade considerados de risco; 

 A operacionalização da obrigação das instituições de crédito e sociedades financeiras de 

fornecerem à AT, até ao final de julho de cada ano, o valor dos fluxos de pagamentos com 

cartões de crédito e de débito efetuados, por seu intermédio, a sujeitos passivos da categoria B 

de IRS e a sujeitos passivos de IRC; 

 A redução do limite máximo dos pagamentos em dinheiro de € 9.700 para € 1.000. 

De acordo com um relatório publicado em setembro de 2014 pela Comissão Europeia (2012 Update 

Report to the Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States), Portugal ocupa o 

6.º lugar no ranking dos países com nível de evasão fiscal mais baixa, de entre os 26 países da União 

Europeia objeto do estudo.  

Segundo este estudo, o nível de evasão fiscal em IVA (GAP do IVA) em Portugal, foi de apenas 8% em 

2012. 

Quadro 1 - Nível de evasão fiscal em IVA na UE 
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Gráfico 1 - Nível de evasão fiscal em IVA na UE 

À frente de Portugal encontram-se apenas os países nórdicos, sendo que o nível de evasão em Portugal 

é praticamente igual ao da Dinamarca, o país classificado em 5.º lugar e, muito à frente de economias 

como a da Alemanha (10%), da França (15%), do Reino Unido (10%), de Espanha (18%) e de Itália (33%). 

Outro dado muito significativo, revela uma queda consistente da evasão no IVA, de mais de 6 pontos 

percentuais, passando dum desvio de 14% para 8%, metade da média da EU-26.  

Portugal é também o único dos 6 países com mais baixo índice de evasão que alcança uma diminuição 

desse índice no período até 2012. 

Com o reforço das medidas de combate à fraude e evasão que têm vindo a ser implementadas desde 

2012, com especial enfoque no sistema e-fatura e em outras metodologias de combate à fraude, 

entretanto adotadas, as expetativas sobre o nível de evasão no futuro são ainda mais promissoras.  

De facto, os últimos resultados orçamentais conhecidos revelam um aumento muito significativo da 

receita global de impostos em 2013 e 2014, diretamente relacionadas com a introdução das referidas 

medidas. 

O Plano Estratégico para 2015-2017 pretende alavancar estes resultados no período em referência, 

identificando, para o efeito, um conjunto de estratégias a vários níveis. 

 

1.2. Quadro resumo dos resultados mais relevantes em 2014 
As estratégias adotadas pela administração fiscal para promover o cumprimento voluntário das obrigações 

tributárias passaram pela concretização de medidas que facilitem esse cumprimento, complementadas com 

medidas adequadas de controlo, de forma a que o incumprimento das obrigações fiscais tenha um alto 

risco de deteção e penalização. 

 

1.2.1. Autoridade Tributária e Aduaneira 

De entre os resultados mais significativos, resultantes da atividade da AT em 2014, salientam-se os 

seguintes: 
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a. No ano de 2014 o valor do combate à fraude e evasão fiscais superou os 2,5 mil milhões de 

euros (2.550 M€), em resultado da ação inspetiva, da recuperação de dívidas por via coerciva e 

coimas. Por outro lado, os ganhos de eficiência da AT no combate à economia paralela 

ascenderam a 760 M€; 

b. Os objetivos fixados para a Inspeção Tributária nos indicadores número de ações com ordem de 

serviço e valor das correções foram ultrapassados em 20,1% (31.637) e 14,5%, (1.546 M€) 

respetivamente; 

c. A AT realizou 160 mil operações de inspeção e de controlo a nível nacional, sendo que 76.106 

destas ações correspondem a ações de inspeção de tipo tradicional;  

d. A cobrança coerciva atingiu 1.148 M€ em 2014, superando em 4,3% o objetivo anual fixado à 

AT; 

e. Em 2014, o cumprimento voluntário nos três principais impostos (IVA, IRS e IRC) atingiu o valor 

recorde de 93,4% (correspondente a uma taxa de incumprimento de apenas 6,6%), o que 

compara com o valor de 87,2% em 2010 (correspondente a uma taxa de incumprimento de 

12,8%). Este resultado consolida a trajetória crescente verificada o longo dos últimos quatro 

anos; 

f. As correções à matéria coletável declarada pelos contribuintes ascenderam ao valor de 4.592 

M€; 

g. Em 2014 foram emitidas 2.880 notas de cobrança de IRC, no valor de 514 M€, tendo como 

origem correções efetuadas pela Inspeção Tributária, o que representa 62% de aumento 

relativamente ao ano anterior; 

h. Os contribuintes submeteram pela internet 5.068.761 declarações de IRS, o que corresponde a 

89% do total das declarações recebidas pela AT, sendo que todas as declarações foram objeto 

de pré-preenchimento parcial; 

i. No universo das declarações de IRS, relativas ao ano de 2013, foram detetadas 259.441 

divergências por parte da AT; 

j. No ano de 2014 foi reforçada a ação de apoio e promoção ao cumprimento voluntário, 

verificando-se uma intensificação do envio de mensagens eletrónicas informativas aos 

contribuintes, tendo o número de mensagens enviadas subido de 33,2 milhões em 2013 para 

cerca de 50 milhões em 2014; 

k. A AT identificou 53.609 faltosos da IES/DA, o que originou a instauração 48.485 

contraordenações; 

l. Em 2014, o número total de faturas comunicadas à AT, no âmbito do projeto e-fatura, 

ascendeu a mais de 4,8 mil milhões de faturas (4.806.890.118), mais 520 milhões de faturas do 

que no primeiro ano (2013) de implementação do sistema, um aumento de 12,3% 

relativamente ao período homólogo de 2013; 

m. Em 2014, a quantidade total de faturas emitidas com o NIF de pessoa singular ultrapassou as 

635 milhões de faturas, um aumento de 36,3% face ao mesmo período em 2013; 

n. Em 2014, mais de 8 milhões de consumidores finais (8.014.520) indicaram o número de 

contribuinte na fatura; 

o. Em 2014, o número de empresas emitentes de faturas superou um milhão (1.095.773), 

representando um aumento de 11% face a 2013, ou seja, mais 106.900 empresas comunicaram 

faturas à AT; 
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p. No âmbito dos setores com benefício no sistema e-fatura, as famílias portuguesas receberam 

um crédito fiscal de mais de 30 M€ em 2015, em virtude das faturas pedidas em 2014; 

q. O tempo médio de conclusão dos processos de reclamação administrativa fixou-se em 26 dias; 

r. Em resultado dos processos de contraordenação concluídos em 2014 foram cobrados 231,7 

M€; 

s. Em 2014, o tempo médio de resolução dos processos de contraordenação fixou-se em 63 dias;  

t. Em 2014, os 5.856 processos de inquérito por crime fiscal levaram, em média, 114 dias a 

concluir, enquanto em 2009 os processos demoravam, em média, 370 dias a concluir; 

u. Durante o ano de 2014, 2.796.670 contribuintes foram objeto de controlo dos benefícios fiscais, 

tendo sido cancelados 23.157 benefícios; 

v. No que respeita a decisões substanciais de mérito em casos de valor processual superior a 1 

M€, em 2014 a AT ganhou 75% dos processos fiscais contra 25% a favor dos contribuintes; 

w. As cobranças efetuadas pelas alfândegas cresceram 2,3% em 2014; 

x. Os serviços da área antifraude aduaneira efetuaram, em 2014, diversas apreensões de 

mercadorias cujo valor atinge cerca de 66,8 M€, o que corresponde a um aumento de mais de 

50% em relação ao ano anterior. 

 

1.2.2. Inspeção-Geral de Finanças 

De entre os resultados mais significativos, resultantes da atividade da IGF em 2014, salientam-se os 

seguintes: 

 

a. Sistema de controlo dos benefícios fiscais de IMI previstos no artigo 48.º do EBF: esta auditoria 

permitiu concluir que o fraco recurso a controlos automáticos de reavaliação da continuidade destes 

benefícios fiscais implicou, nalguns casos, a manutenção de isenções indevidas. Estas situações foram 

colmatadas com a alteração legislativa introduzida pela Lei do Orçamento do Estado para 2014, que 

automatizou completamente a atribuição deste benefício fiscal. 

b. Controlo da sequência dada às Ordens de Serviço da Inspeção Tributária: a auditoria evidenciou que 

a evolução da informatização permitiu o controlo imediato de muitas situações que antes eram 

remetidas para a inspeção tributária. Não obstante esta evolução, a inspeção tributária mantém uma 

eficácia bastante positiva na sua atuação, traduzido no facto de 63,4% das ações realizadas se 

traduzirem em correções aos valores declarados. No entanto, não obstante a atuação positiva da 

inspeção tributária continua a verificar-se um significativo intervalo de tempo entre a ocorrência dos 

factos económicos que estão na origem do imposto e a intervenção do controlo inspetivo. 

c. Sistema de controlo tributário da atividade de comércio de ouro usado: esta auditoria evidenciou 

tratar-se de uma área de atividade de risco de fraude e evasão fiscais, tendo sido detetados centenas 

de operadores que mantiveram as suas licenças para o exercício da atividade junto da INCM após 

terem cessado a sua atividade para efeitos fiscais. 

d. Sistema de controlo à aplicação do “pro-rata” do IVA: esta auditoria evidenciou um bom desempenho 

dos serviços no âmbito da análise de risco, mas os testes substantivos realizados revelaram a existência 

de situações de excesso a reportar com eventual imposto indevidamente deduzido, no montante de 

cerca de 2,3M€, que deverão ser objeto de análise/correção pela inspeção tributária.  

e. Sistema de controlo dos rendimentos de IRS isentos sujeitos a englobamento: esta auditoria 

permitiu evidenciar que, apesar da significativa amplitude dos controlos desenvolvidos pela AT, quer 
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ao nível do reconhecimento prévio, quer nos controlos a posteriori, subsistem 

anomalias/irregularidades, envolvendo imposto em falta da ordem dos 1,3M€. 

f. Sistema de controlo das aquisições intracomunitárias de meios de transporte novos não sujeitos a 

Imposto sobre Veículos: esta auditoria permitiu concluir que existem lacunas na informação 

produzida, em resultado de insuficiências ao nível das validações e da não implementação de 

funcionalidades para efeitos de gestão e controlo.  

g. Sistema de controlo das empresas fornecedoras de bens e serviços a hospitais: esta auditoria 

permitiu detetar irregularidades (divergências) entre as retenções na fonte declaradas e as respetivas 

guias de pagamentos, abrangendo cerca de 182m€ não contabilizados e não declarados e 234m€ de 

IRS retido e não entregue. 

h. Sistema de controlo da informação bancária transmitida pela Declaração Modelo 40, relacionada 

com o valor dos fluxos de pagamentos com cartões de crédito e de débito: esta auditoria evidenciou 

o elevado volume de divergências existentes (valores de pagamentos por TPA e os valores declarados 

em IRC, IRS e IVA), tendo sido detetadas situações de potenciais irregularidades por omissões à 

matéria coletável/rendimento tributável de IR e base tributável de IVA, estimadas em cerca 217M€. 

i. Sistema de emissão de certidões e certificações da situação dos SP: esta auditoria permitiu 

evidenciar que a certificação para efeitos de benefícios fiscais apresentava ainda constrangimentos 

por falta de implementação de rotinas adequadas, com especial incidência no IMI e no IRC, por não 

cobrir o universo dos SP tributados pelo RETGS, nem os regimes de isenção, e por não dispor de regras 

adequadas relativamente aos benefícios fiscais que operam por dedução ao rendimento e ao lucro 

tributável. 

 

1.3. Áreas prioritárias de intervenção em 2014 

1.3.1. Resumo das principais atividades da Inspeção Tributária e Aduaneira 

O desempenho e a eficácia são preocupações permanentes na atuação da Inspeção Tributária, que 

traçou um rumo para atingir a excelência nos domínios da sua intervenção, procurando alocar os seus 

recursos – humanos e materiais – ao serviço de uma estratégia estabelecida para o médio prazo, numa 

programação que se pretende, em simultâneo ambiciosa e exequível, visando ainda, desta forma, 

contribuir efetivamente para a melhoria da eficiência global da AT.  

A atividade de controlo tributário em 2014 contemplou um conjunto integrado de medidas de caráter 

operacional, tanto em matéria tributária como em matéria aduaneira, eminentemente dirigidas para o 

controlo dos setores e operações considerados de elevado risco. Para o efeito, foi desenvolvido um 

diagnóstico dos principais tipos de fraude visando a adoção de medidas procedimentais, organizativas e 

normativas que permitam prevenir, detetar e corrigir os comportamentos irregulares ou fraudulentos. 

A Inspeção Tributária procurou promover o cumprimento das obrigações fiscais e aduaneiras e exerceu 

as atribuições que lhe estão legalmente cometidas no domínio da inspeção, de modo a maximizar a 

receita arrecadada pelo Estado e minimizar o tax gap – montante da receita de imposto que não foi 

voluntariamente paga no prazo legal – contribuindo assim para concretizar a equidade fiscal entre os 

contribuintes portugueses. 

As estratégias de atuação da Inspeção Tributária encontraram-se em consonância com as grandes linhas 

estratégicas de atuação de médio prazo, definidas no Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão 

Fiscal e Aduaneira (2012-2014), no Plano Estratégico da Autoridade Tributária e Aduaneira (2012-2014), 

no Programa do XIX Governo Constitucional, no Programa de Assistência Económica e Financeira e nas 

Grandes Opções do Plano (2012-2015). 
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Assim, a AT centrou a sua atuação nas áreas que a seguir se apresentam, consideradas cruciais ao seu 

bom desempenho, com bons níveis de eficácia integrada e eficiência, prestando um serviço de elevada 

qualidade e valor:  

 Desenvolveu um modelo que permitiu a intervenção por parte da IT ainda a montante das 

ações inspetivas, dando plena e atempada utilização à informação existente no sistema e-

fatura; 

 Disponibilizou aos serviços de inspeção uma monitorização contínua de resultados, criando um 

conjunto de indicadores que lhes permitiram aferir da eficácia e eficiência das ações inspetivas 

e adotar atempadamente eventuais medidas corretivas; 

 Dinamizou um contacto permanente com as áreas da Gestão Tributária e Aduaneira e da 

Justiça; 

 Desenvolveu mecanismos internos de controlo de qualidade e dos tempos de trabalho no 

terreno ao nível do procedimento de inspeção; 

 Desenvolveu um modelo de prevenção do contencioso fiscal que passou designadamente pela 

divulgação das informações vinculativas no dossier do contribuinte, análise das decisões 

judiciais e implementação de mecanismos de controlo da qualidade dos procedimentos de 

inspeção; 

 Diversificou as fontes de informação visando potenciar a deteção de contribuintes não 

registados ou com incorreto enquadramento fiscal, designadamente através da troca de 

informações, de intervenções no terreno, de levantamento da informação relevante em termos 

fiscais, disponível em organismos públicos e privados; 

 Adotou um comportamento dinâmico proativo, aumentando a quantidade e qualidade de 

informação disponível, bem como a velocidade do seu tratamento, exploração e consequente 

desenvolvimento de ações de controlo; 

 Dinamizou a utilização do potencial do novo analisador de ficheiros SAF-T, impondo-se a sua 

extração em todos os procedimentos inspetivos externos de âmbito geral e parcial a agentes 

económicos; 

 Incrementou as ações de controlo preventivo, designadamente as ações de controlo de bens 

em circulação, bem como as ações conjuntas com outras entidades inspetivas, nomeadamente 

em setores com reduzida estrutura formal e organizativa;  

 Incrementou a Cooperação Administrativa com os Estados membros da União Europeia e 

reforçou a cooperação entre os serviços fiscais da zona transfronteiriça luso-espanhola; 

 Promoveu a utilização de acordos sobre troca de informação em matéria fiscal, celebrados com 

países ou territórios colaborantes; 

 Privilegiou a incidência das ações inspetivas nas empresas e restantes pessoas coletivas e, 

nestas, nas ações de âmbito parcial, o que aliado a uma eficiente seleção permitiu atingir níveis 

de eficiência superiores; 

 Aumentou a eficácia e a eficiência nas atividades de controlo desenvolvidas no âmbito da 

atividade antifraude; 

 Otimizou a gestão da área de investigação criminal;  

 Operacionalizou o controlo das atividades consideradas de risco identificadas no Plano 

Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscal e Aduaneira (2012-2014); 



 

   19 
Relatório de Combate à Fraude e Evasão 
Fiscais e Aduaneiras - 2014 

 

 Continuou a apostar na melhoria e desenvolvimento de novas funcionalidades do Sistema de 

Seleção Automática, aplicado aos diversos sistemas declarativos da AT (área aduaneira e dos 

IEC); 

 Executou uma análise de risco comum, em sede de segurança e proteção, incidindo sobre todas 

as mercadorias que entram ou saem da União, antes da sua chegada ou da sua partida; 

 Protegeu a Comunidade contra o comércio desleal e ilegal, incentivando simultaneamente as 

atividades económicas legítimas;  

 Garantiu a proteção e a segurança da Comunidade e dos seus residentes, bem como a proteção 

do ambiente, em estreita cooperação com outras autoridades;  

 Manteve um equilíbrio adequado entre controlos aduaneiros e facilitação do comércio 

legítimo;  

 Desenvolveu programas de formação internos e externos que permitam o incremento de 

capacidades de atuação em áreas específicas de intervenção. 

Por fim, a AT, no decurso do ano de 2014, manteve a sustentabilidade conferida ao processo iniciado 

em 2011/2012, de realização sistemática de uma gestão de risco, em matéria de segurança e proteção, 

relativamente a todas as mercadorias que entram ou saem do território aduaneiro da UE, realizada ao 

nível central, pela Inspeção Aduaneira, no Centro Nacional de Análise de Risco – NRAC. 

 

1.3.2. Reforma da faturação 

Em 2013 o Governo aprovou a reforma da faturação. Esta foi a reforma mais eficaz contra a economia 

paralela alguma vez aprovada em Portugal. A reforma da faturação tem 3 pilares essenciais:  

 Fatura obrigatória em todas as operações; 

 Comunicação obrigatória das faturas à AT por parte das empresas; 

 Crédito fiscal em sede de IRS para os consumidores finais que peçam fatura em 4 setores.    

Em 2014, foram emitidas e comunicadas à AT um total de 4.806.890.118 faturas, um aumento de cerca 

de 12,3%, que corresponde a mais de 524.731.988 faturas, relativamente ao período homólogo em 

2013 (4.282.158.130). 

De igual modo, em 2014, a quantidade total de faturas emitidas com o NIF de pessoa singular 

ultrapassou as 635 milhões de faturas, um aumento de 36,3% face ao mesmo período em 2013, o que é 

demonstrativo da adesão dos contribuintes ao sistema e-fatura. Em 2014, mais de oito milhões de 

pessoas pediram o número de contribuinte na fatura. 

Estes resultados francamente positivos tiveram reflexo no IVA, no IRC e no IRS a liquidar em 2014 e em 

2015, permitindo um alargamento da base tributável e um aumento das empresas a declarar resultados 

positivos.  

Atendendo ao seu caráter inovador, o Governo optou por concretizar esta nova estratégia de combate à 

economia paralela de forma gradual e faseada ao longo dos últimos 2 anos. Nestes termos, 2014 foi um 

ano decisivo para o desenvolvimento desta reforma.  

Em 2014, foi criado o sorteio «Fatura da Sorte». Este sorteio visa premiar os consumidores finais que 

solicitem fatura em qualquer operação e assim contribuam para um combate mais eficaz à evasão fiscal 

e à economia paralela.  
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1.3.3. Operações de controlo de sistemas de faturação e de inventários 

As operações de controlo de sistemas de faturação iniciaram-se ainda em 2013, através de ações de 

inspeção no terreno a diversos estabelecimentos comerciais por parte de equipas de inspeção da AT, 

com o objetivo definido de combater a fraude na utilização de programas de faturação certificados. 

Estas ações intensificaram-se a partir de março e abril de 2014.  

A utilização de novas ferramentas e de novos métodos de controlo, designadamente a utilização do 

sistema e-fatura, permitiu que a inspeção tributária e aduaneira, na prossecução do seu Objetivo 

Estratégico de Combate à Fraude e à Evasão Fiscais e à Economia Paralela, durante o ano de 2014, 

desencadeasse um conjunto de operações, de âmbito nacional, de onde se destacam: 

 

Operação Faturação Certificada 

A AT, através da ITA desencadeou uma grande operação, de norte ao sul do país, conjunta com outras 

entidades com competências inspetivas, que incidiu essencialmente sobre o sector de retalho, tendo 

sido percorridas diversas zonas e centros comerciais.  

Os resultados desta operação foram os seguintes: 

 Foram inspecionados 1.325 estabelecimentos comerciais, do sector do comércio a retalho; 

 Participaram nesta operação cerca de 400 inspetores da AT, que contaram com a colaboração 

de 200 técnicos de outras entidades inspetivas e agentes de forças policiais;  

 Foram levantados 153 autos de notícia a sujeitos passivos que não cumpriam a obrigação de 

emissão de faturas ou não estavam a utilizar software certificado. 

 

Operação Dongle Oculto 

Durante os meses de verão, a ITA, utilizando a figura do “Inspetor Oculto”, efetuou diversas visitas a 

estabelecimentos comerciais, que permitiram identificar várias situações irregulares como a não 

emissão de faturas ou a falta de comunicação das mesmas no sistema e-fatura.  

Paralelamente, foram igualmente efetuadas pelos serviços locais da AT, visitas de apoio ao 

cumprimento voluntário, que permitiram identificar sujeitos passivos que continuavam a utilizar nos 

seus estabelecimentos comerciais programas irregulares. 

Assim, a AT, através da ITA desencadeou, de norte a sul do país, a operação “Dongle Oculto”, que incidiu 

essencialmente sobre os sujeitos passivos onde foram detetadas as referidas irregularidades. 

Os resultados desta operação foram os seguintes: 

 Foram inspecionados 216 estabelecimentos comerciais, do setor do comércio a retalho; 

 Participaram nesta operação cerca de 235 inspetores da AT, que contaram com a colaboração 

de 50 agentes de forças policiais;  

 Foram levantados 51 autos de notícia a sujeitos passivos que não cumpriam a obrigação de 

emissão de faturas, que não estavam a utilizar software certificado ou que apresentavam 

divergências entre os montantes faturados e os valores em caixa; 

 Foram recolhidos 280 ficheiros SAF-T. 

 

Operação Stocks 

A AT desencadeou, de norte a sul do país, uma vasta operação de combate à evasão fiscal praticada com 

recursos à não faturação de vendas pelas empresas.  
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Foram selecionadas previamente um conjunto de empresas do setor comercial que evidenciaram 

comportamentos de elevado risco associado ao seu nível de stocks. Foram visitadas nesta operação 

aproximadamente 10.000 empresas, envolvendo cerca de 1.530 técnicos da AT. 

Tratou-se da maior operação alguma vez realizada pela Administração Tributária portuguesa, 

envolvendo técnicos das 22 Direções Regionais da AT, e dos 344 Serviços de Finanças, da área da 

Inspeção Tributária e Aduaneira, da Unidade dos Grandes Contribuintes, e ainda das unidades orgânicas 

da Cobrança Coerciva, Gestão do Risco e Apoio ao Cumprimento Voluntário. 

Esta operação constituiu a primeira fase de um vasto plano de combate a este tipo de evasão e fraude 

fiscais, que continuou já nos meses de fevereiro e março de 2015 com contagens físicas das mercadorias 

em stock, nas instalações dos sujeitos passivo, através de ações de inspeção. 

 

1.3.4. Sistema Penal Tributário - Crimes fiscais 

Até ao final de 2013, a prática de um crime de fraude fiscal podia beneficiar da dispensa de pena e do 

arquivamento do respetivo processo-crime se o arguido pagasse posteriormente o imposto em falta. 

Desde 1 de janeiro de 2014, a prática de um crime de fraude fiscal deixou de beneficiar deste 

tratamento privilegiado, mesmo que o imposto seja pago. Nestes casos, o arguido será sujeito a 

julgamento e, se condenado, ser-lhe-á aplicada a pena que o tribunal venha a decidir.  

Esta alteração, aplicável aos crimes cometidos a partir de 2014, é fundamental para reforçar a 

moralização do sistema penal tributário e acabar de vez com o tratamento privilegiado de que 

beneficiam aqueles que, cometendo crimes fiscais, tinham depois os meios económicos para pagar o 

imposto em falta e, dessa forma, arquivar o processo.  

A mensagem é muito clara: a prática de um crime fiscal é grave e a respetiva penalização, 

nomeadamente através da aplicação de uma pena de prisão efetiva, não pode nem deve depender da 

capacidade económica dos arguidos. A justiça tem de ser igual para todos, para assim se respeitar 

plenamente os princípios fundamentais de um Estado de direito democrático. 

 

1.3.5. Branqueamento de capitais 

No sistema jurídico português, os atos que podem ser qualificados como crimes de frustração de 

créditos ou de fraude fiscal são muitas vezes indiciadores de situações de branqueamento de capitais.. 

Deste modo, a troca de informações entre a administração tributária e as entidades competentes para 

investigar e detetar os crimes de branqueamento de capitais, é essencial para incrementar a eficiência 

no combate destas formas de criminalidade. 

No sentido de reforçar a qualidade e a velocidade de troca desta informação foi alterado o Regime Geral 

das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, melhorando o acesso da AT a informação essencial 

no âmbito do combate à criminalidade fiscal associada ao branqueamento de capitais. 
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1.4. Nível de eficiência fiscal 

A eficiência fiscal, medida pela diferença entre a taxa de crescimento da receita cobrada pela administração 

fiscal e a taxa de crescimento nominal do PIB, registou em 2014 o valor de 0,1%, conforme quadro abaixo: 

Quadro 2 – Eficiência Fiscal 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 

Eficiência fiscal (em 
pontos 

percentuais) 
3,0 2,8 3,8 1,6 -9,5 4,1 7,6 -2,9 12,8% 0,1% 

Nota: 
(*)

 O ano de 2013 inclui o efeito do Decreto-Lei n.º 151-A/2013, de 31 de outubro, (RERD) que permitiu a regularização das 
dívidas fiscais com a redução das custas, coimas e juros. 

O valor da eficiência fiscal apurado em 2014 correspondeu à diferença entre o percentual do crescimento 

homólogo da receita fiscal de 2,3% e a taxa de variação anual homólogo do PIB nominal em 2014 (de 

acordo com dados do INE) de 2,2%. Releva-se que, caso se retire o efeito de antecipação de receita do RERD 

em 2013, a receita fiscal em 2014 cresceu 5%, fixando-se a taxa de eficiência fiscal em 2014 em 2,7%. 
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE COMBATE À FRAUDE NAS ÁREAS DE 

INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA EM 2014 

As administrações fiscais têm vindo a assumir um papel cada vez mais ativo na execução da política fiscal, 

devendo garantir a proporcionalidade no tratamento dos contribuintes, bem como a redução dos custos de 

contexto para o cumprimento das obrigações fiscais. Por outro lado, devem garantir o cumprimento dos 

objetivos de arrecadação da receita por parte do Estado, visando a concretização de uma maior equidade e 

justiça fiscal.  

O exercício correto da função de inspeção está dependente dos seguintes fatores: 

 Profissionalismo dos inspetores, em termos de alto nível de capacidade técnica, sentido ético e de serviço 

público, no âmbito de uma administração tributária justa, eficiente e eficaz; 

 Transparência e certeza das normas e procedimentos a observar pela Inspeção Tributária, bem como a 

atribuição à administração fiscal das necessárias competências que lhe permitam ter uma atuação 

eficaz e aceder à informação considerada de interesse fiscal; 

 Implementação de programas de formação internos e externos que reforcem as competências dos 

inspetores tributários em áreas específicas de intervenção; 

 Desenvolvimento de políticas de formação on-job com recurso às novas tecnologias da informação e 

comunicação; 

 Desenvolvimento de sistemas de informação e recurso às novas tecnologias que possibilitem a 

aplicação de critérios objetivos na seleção e programação, que agilizem a execução do procedimento 

de inspeção e que ao mesmo tempo permitam monitorizar a atividade de inspeção. 

Em consequência, toda a atuação nesta área tem vindo a ser considerada prioritária e reforçada por medidas 

de natureza operacional, organizacional e normativa, que visaram a otimização dos resultados, com especial 

incidência na atuação contra a fraude e a economia paralela. 

 

2.1. Atuação no âmbito penal 

2.1.1. Autoridade Tributária e Aduaneira 

Uma denúncia de infração tributária, em sentido lato, configura uma participação pelo denunciante à 

autoridade competente – a administração fiscal – de um determinado facto que presume ilegal. 

A lei reconhece a possibilidade de qualquer pessoa (n.º 2 do artigo 60.º do RGIT) denunciar junto da 

autoridade tributária competente factos com relevância tributária de que tenha conhecimento, por 

escrito ou verbalmente. É um impulso inicial do procedimento sancionatório e/ou do procedimento de 

inspeção. 

A análise de denúncias ou participações relativamente a eventuais infrações tributárias revela-se uma 

fonte importante de informação que poderá ser utilizada para o apuramento da situação tributária dos 

sujeitos passivos. 

Durante o ano de 2014, foram instaurados e concluídos 1.396 processos de denúncias com origem em 

particulares e em informações ou relatórios elaborados por diversas entidades. 

 

2.1.2. Polícia Judiciária 

Um dos objetivos gerais de política criminal no âmbito do quadro legal aplicável, é a prevenção, a 

repressão e a diminuição da criminalidade tributária (aduaneira e não aduaneira). Assim, os crimes de 

burla tributária de valor consideravelmente elevado, de contrabando, de fraude fiscal qualificada, por 

exemplo, são crimes de prevenção e de repressão prioritária. 
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Não obstante a competência da Policia Judiciária para a investigação dos crimes tributários, essas 

competências presumem-se delegadas no diretor de finanças que exercer funções na área onde o crime tiver 

sido cometido, ou no diretor da DSITA, ou no diretor da DSIFAE, ou no diretor da Unidade dos Grandes 

Contribuintes (UGC), nos processos por crimes que venham a ser indiciados por estes departamentos no 

exercício das suas atribuições. 

O grande empenho da Polícia Judiciária na prossecução deste objetivo levou à criação de uma secção — 

Secção Central de Investigação do Branqueamento e Infrações Tributárias - na Unidade Nacional de 

Combate à Corrupção, especialmente vocacionada para este tipo de investigação, e tem determinado o 

investimento na formação específica dos seus funcionários, bem ciente de que a especialização é o 

único caminho possível na otimização de resultados quando se trata de matérias significativamente 

técnicas e complexas. 

Foi também este desiderato que esteve subjacente à celebração entre os Ministérios da Justiça e das 

Finanças, nomeadamente entre a Policia Judiciária e a AT, do protocolo de cooperação e coordenação, 

ao nível operacional, em matéria de prevenção e investigação criminal, troca de informação e formação. 

Assim, à experiência sedimentada da Policia Judiciária na investigação da criminalidade complexa, 

organizada, transnacional, particularmente grave, aliou-se o conhecimento profundo do sistema 

tributário. Os ganhos resultantes desta colaboração têm sido demonstrados e reportados em relatório 

anual.  

Os resultados alcançados em 2014 confirmam, mais uma vez, a excelência da decisão, podendo os 

exemplos de colaboração ser consultados no capítulo referente à atuação no âmbito institucional. 

Destaca-se que 71% dos inquéritos concluídos durante o ano de 2014 foram remetidos ao Ministéiro 

Público com proposta de acusação, uma percentagem manifestamente elevada e que demonstra a 

eficácia da investigação desenvolvida pelas equipas mistas da AT e PJ. 

 

2.1.3. Departamento Central de Investigação e Ação Penal da Procuradoria Geral 

da República 

Correm termos sob a direção do DCIAP os inquéritos por crimes fiscais e aduaneiros, de natureza 

complexa, resultantes de um tipo de criminalidade grave, organizada e de âmbito nacional e 

internacional.1 Esta investigação é assegurada por equipas de investigação que compreendem peritos da 

AT, sob a direta dependência funcional do magistrado do Ministério Público. 

Tal conjugação de esforços tem permitido alcançar resultados que se traduzem na regularização 

voluntária de situações que constituem infração, e na recuperação de valores significativos de receita 

fiscal. 

 

2.1.4. Unidade de Ação Fiscal (UAF) da Guarda Nacional Republicana 

Em 2014, a Unidade de Ação Fiscal (UAF) da Guarda Nacional Republicana (GNR) desenvolveu, no 

quadro das suas competências próprias (RGIT e Lei da Organização da Investigação Criminal) uma 

intensa atividade de investigação criminal, no contexto da luta contra a fraude e evasão fiscais e 

aduaneiras. Esta atividade levou à conclusão de largas centenas de processos, tendo ainda sido 

fiscalizados milhares de veículos no âmbito do controlo da circulação de mercadorias titulado pelo 

Regime dos Bens em Circulação. 

No âmbito fiscal e aduaneiro, a GNR realizou 71.145 ações específicas (operações, sentinelas, aguardos, 

vigilância, etc.), com o empenhamento de 99.072 militares. 

                                                             
1
 , Ao abrigo do previsto no Estatuto do Ministério Público, aprovado pela Lei nº 60/98, de 27 de agosto, e designadamente no seu artigo 

47.º, onde se encontram definidas as competências do DCIAP. 
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Foram efetuadas um total de 230.622 fiscalizações e elaborados 10.670 inquéritos por contraordenação 

não aduaneira e 2.146 inquéritos aduaneiros, tendo sido apreendidas 1.348 viaturas. 

Atuação da UAF no âmbito aduaneiro 

A atividade da UAF no combate à fraude de natureza aduaneira resultou na elaboração de 2.146 autos 

de notícia.  

Ações de fiscalização no âmbito do Regime de Bens em Circulação 

Ao abrigo do Regime de Bens em Circulação, que regula a circulação de bens entre sujeitos passivos de 

IVA, a UAF desenvolveu diariamente operações de fiscalização rodoviária, as quais, apesar de orientadas 

para a verificação do cumprimento dos requisitos quanto aos documentos de transporte, constituem 

importante fonte de informação de suporte e apoio da investigação criminal e contribuem para o 

aumento do sentimento geral de segurança das populações. 

Neste domínio, a UAF procedeu à elaboração de 10.670 autos de notícia por contraordenação fiscal 

(mais 760 do que em 2013). 

Processos de inquérito e por contraordenação 

No ano de 2014, no exercício das suas atribuições, a UAF instruiu diversos processos de inquérito e por 

contraordenações aduaneiras e não aduaneiras. Relativamente aos inquéritos, transitaram do ano 

anterior (2013) 208 inquéritos, tendo sido iniciados no ano em apreço 195. No decurso do mesmo ano 

foram concluídos 192 inquéritos, tendo transitado para o ano em curso 211. 

Quadro resumo de apreensões 

Da atividade operacional desenvolvida pela UAF no domínio da luta contra a fraude e evasão fiscais e 

aduaneiras, em que prevalece a investigação criminal e contraordenacional, complementada por uma 

intensa atividade de fiscalização, resultou a apreensão de diversos bens, designadamente de produtos 

sujeitos a IEC, bens em circulação ao abrigo do RBC e veículos automóveis em infração aduaneira. 

Quadro 3 – Bens apreendidos 

Bens apreendidos objeto de ilícito criminal ou contraordenacional (2014) 

Regime Legal 
Violado 

Tipo de bens 
Natureza do ilícito Totais 

Criminal Contraordenacional Subtotais Valor (€) 

IECs 

Tabaco 
Quant. 15.835.820 476.038 16.311.858 

3.958.986 

Valor (€) 3.563.060 107.108 3.670.168 

Álcool e bebidas 
alcoólicas 

Quant. 19.295 8.303 27.598 

Valor (€) 196.809 84.691 281.500 

Produtos 
petrolíferos 

Quant. --- 5.855 5.855 

Valor (€) --- 7.319 7.319 

ISV 
Veículos 

automóveis 

Quant. --- 1.348 1.348 
12.265.265 

Valor (€) --- 12.265.265 12.265.265 

Subtotais em valor (€): 3.759.869 12.464.383 Total (€): 16.224.251 
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2.2. Atuação no âmbito operacional 

A performance e a eficácia são preocupações permanentes na atuação da administração fiscal, que traçou 

um rumo para atingir a excelência nos domínios da sua intervenção, procurando alocar os seus recursos – 

humanos e materiais – ao serviço de uma estratégia estabelecida para o médio prazo. Esta estratégia é 

operacionalizada numa programação que se pretende em simultâneo ambiciosa e exequível, visando ainda 

contribuir efetivamente para a melhoria da eficiência global da administração fiscal.  

Do exposto resulta que o relacionamento dos contribuintes com a administração fiscal, designadamente no 

âmbito do cumprimento das suas obrigações fiscais, deve pautar-se por princípios de economia de custos, 

acessibilidade, simplicidade e celeridade de resposta, prevenindo e sancionando os comportamentos de 

evasão e de fraude fiscais e aduaneiras, conseguindo desta forma uma eficácia reforçada na deteção em 

caso de incumprimento. 

A qualidade do serviço público de um país é fator de bem-estar, coesão social e equidade, e proporciona 

uma base institucional potenciadora da competitividade económica. A qualidade dos serviços prestados 

pela AT dependeu do cumprimento de critérios de eficiência e eficácia, tendo-se pautado pela 

competência, simplificação e celeridade, de forma a proporcionar um atendimento personalizado e 

rigoroso. No ano de 2014 foram adotadas as seguintes medidas de natureza administrativa e 

organizacional, visando a modernização e melhoria na atuação. 

 

2.2.1. Recursos humanos 

A 1 de janeiro de 2015 a área da ITA tinha ao seu dispor 1.653 colaboradores, distribuídos pelas diversas 

unidades orgânicas, sendo que 1.412 desempenhavam funções na área tributária e 241 na área 

aduaneira. Em janeiro de 2015 também se iniciou o período probatório de estágio de mais 1.000 

inspetores tributários. 

Comportando a atividade de inspeção uma multiplicidade de tarefas que vão desde a seleção prévia dos 

contribuintes, o planeamento dos procedimentos de inspeção, passando pela execução das ações de 

controlo fiscal e pelas de apoio operacional às outras áreas, nomeadamente à justiça fiscal. 

 

2.2.2. Formação 

Em 2014 a Direção de Serviços de Formação (DSF) da AT concebeu, planeou e desenvolveu formação 

dirigida a trabalhadores, a que correspondeu um volume de formação de 301.937 horas (que compara 

com as 214.843 horas lecionadas em 2013). 

A melhoria dos níveis de eficiência e eficácia da organização, de forma a cumprir plenamente as missões 

que lhe estão confiadas, determinaram a aposta na continuidade da adoção de medidas integradas no 

Plano Estratégico da AT que, articuladas com o processo de gestão dos recursos humanos, permitissem 

o desenvolvimento de competências individuais e coletivas.  

A aposta na formação profissional como fator estratégico de qualificação, inovação e competitividade 

dos recursos humanos da AT e da melhoria da eficácia e eficiência organizacional foi dominante, sendo 

que, em 2014, o número de ações de formação cresceu 10% em relação ao ano anterior (de 1.150 para 

1.233). 

A formação foi especialmente direcionada para a aquisição de conhecimentos e práticas nas áreas de 

especialidade nucleares da AT. Assim, 84,59% do volume de formação foi realizada através das 

modalidades de e-learning, mista e presencial, nas áreas da fiscalidade, da auditoria/contabilidade e das 

aplicações informáticas e, em especial, em aplicações informáticas das áreas de atuação (Justiça, 

Inspeção, Património, Rendimento e Cobrança). 
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Em 2014, do volume de formação total correspondente aos colaboradores da AT (301.937 horas), 

80,10% está associado a matérias das áreas da Fiscalidade, da Inspeção e Auditoria, e Antifraude e 

Controlo, destacando-se, nestas duas últimas áreas, 95 ações de formação que envolveram 3.627 

participantes e um volume de formação de 35.089 horas.  

Sublinhe-se a necessária e indispensável aquisição e partilha de conhecimentos e experiências na área da 

criminalidade fiscal e aduaneiro, com grande impacto na qualidade do trabalho a realizar pelos inspetores 

tributários, através de reuniões temáticas desenvolvidas no formato de seminários e workshops sobre fraude 

e evasão fiscais, bem como ações de formação visando o próprio procedimento de inspeção tributária, em 

que a temática da fraude é sempre objeto de reflexão. 

Será de destacar a aposta no reforço em outras áreas de competências, em alinhamento com as 

necessidades da organização, direcionadas para dirigentes e técnicos, com participação de 

colaboradores da Inspeção Tributária, bem como os funcionários das alfândegas relativamente às 

aplicações informáticas associadas às áreas antifraude e controlos. 

 

2.2.3. Auditoria forense 

Com o atual avanço tecnológico, a informação vital das empresas já não se encontra, normalmente, em 

suporte de papel, mas sim em sistemas de armazenamento digital, com especial relevância para a 

informação contabilística, cujos registos são agora processados informaticamente. 

Os novos modelos de negócio com recurso a novas e cada vez mais sofisticadas tecnologias, como por 

exemplo, a faturação eletrónica e o comércio eletrónico, aliadas ao aparecimento de novas formas de 

fraude fiscal, exigem uma resposta adequada da Inspeção Tributária. 

Daí que, após recomendação da OCDE, foi adotado o Ficheiro Normalizado de Exportação de Dados SAF-T 

(PT), com o objetivo de uniformizar o modo como a informação deve ser apresentada pelos diferentes 

sistemas de informação (contabilidade e faturação) em uso nas empresas, deixando de ser exigível um 

conhecimento tão aprofundado do sistema que gera a informação.  

Esta mudança de paradigma, consequência da crescente desmaterialização dos documentos e da 

existência do modelo normalizado de exportação de dados – o SAF-T (PT) – implica que a atuação da 

Inspeção Tributária se deve apoiar, cada vez mais, na utilização de novas ferramentas e metodologias - 

conhecidas por Técnicas de Auditoria Assistidas por Computador (TAAC), exigindo novas competências 

para os inspetores tributários. 

Por outro lado, em recolhas informáticas efetuadas pelas equipas de auditoria informática da Inspeção 

Tributária, foram detetadas diversas aplicações que permitiam a manipulação dos registos informáticos, 

com o objetivo de suprimir ou adulterar o valor de transações, reduzindo o volume de negócios e, 

consequentemente, a receita fiscal. 

A existência deste tipo de fraude determinou a necessidade de regulamentar a utilização dos programas 

informáticos de faturação, tendo sido definidas as regras técnicas que asseguram a preservação da 

informação inicialmente registada e responsabilizados os produtores de software pelo incumprimento 

dessas regras.  

Assim, no âmbito do Combate à Fraude e Evasão Fiscal e Aduaneira, a AT desenvolveu atividades de 

Auditoria Forense, procedendo à recolha e análise de provas digitais. Esta atividade desenvolveu-se 

como suporte das atividades de investigação criminal, podendo, igualmente, dar apoio ao 

desenvolvimento de investigações administrativas. 

No âmbito de processos-crime e com base em mandados judiciais, são desenvolvidas buscas que 

permitem não só a recolha seletiva de informação, como também a apreensão de dispositivos de 
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armazenamento, que são objeto de análise e tratamento posterior. Durante o ano de 2014 foram 

efetuadas 530 ações de Auditoria Forense, por solicitação das seguintes entidades: 

Quadro 4 – Ações de Auditoria Forense Solicitadas 

SERVIÇO TOTAL PEDIDOS 

Autoridade Tributária e Aduaneira 306 

DCIAP 116 

Polícia Judiciária 107 

Tribunal Central Investigação Criminal 1 

TOTAL 530 

 

2.2.4. Certificação de programas informáticos de faturação 

Os programas informáticos de faturação têm que ser objeto de prévia certificação pela AT. 

Este processo, normalmente designado de certificação de software, inclui-se no âmbito das medidas de 

combate à fraude e evasão fiscais e, no caso concreto, visa eliminar a possibilidade, constatada em 

procedimentos de inspeção, dos programas de faturação poderem alterar ou eliminar os valores de faturas 

emitidas, com declaração à administração fiscal de rendimentos inferiores aos efetivamente obtidos. 

Foram fixadas regras objetivas a cumprir pelos produtores de software no que diz respeito aos 

programas de faturação e introduzido um conjunto de especificações que os programas devem 

observar, de que se destaca a existência de uma assinatura eletrónica em todas as faturas emitidas, 

baseada num algoritmo de cifra assimétrica, efetuada a partir de uma chave privada do conhecimento 

exclusivo do produtor e de uma chave pública, comunicada à administração fiscal no momento da 

submissão da declaração de modelo oficial, para efeitos de validação posterior. 

O processo de certificação passa pela submissão de uma declaração de modelo oficial, através da qual o 

produtor de software identifica o programa de faturação e a respetiva versão que pretendia certificar. 

A emissão do certificado por parte da AT é precedida de testes de conformidade aos programas a 

certificar, para avaliar a observância dos requisitos exigidos. Assim, os produtores de software, após a 

submissão da declaração modelo 24, são notificados para remeter à AT um SAF-T com determinadas 

características, previamente validado numa ferramenta disponibilizada no Portal das Finanças, em 

termos da sua estrutura e assinaturas dos documentos. 

Subsequentemente, quando o ficheiro SAF-T remetido apresenta qualidade suficiente, são agendadas as 

respetivas sessões presenciais de testes de conformidade, para avaliar se as aplicações a certificar 

cumprem com todos requisitos legais aplicáveis à certificação prévia dos programas informáticos de 

faturação. 

No final de 2014, encontravam-se já certificados pela AT, cerca de 2.306 programas de faturação. 

 

2.2.5. Sistema e-fatura 

O sistema e-fatura entrou em produção em 1 de janeiro de 2013, conforme Decreto-Lei n.º 198/2012, 

de 24 de agosto. Os agentes económicos passaram a ter a obrigação legal de comunicar à AT os 

elementos de todas as faturas emitidas.  
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Uma aposta no combate à evasão fiscal 

A implementação do sistema e-fatura (incluindo do novo regime de bens em circulação) criou as 

condições para se operar uma importante mudança no paradigma de funcionamento da AT e na sua 

relação com os contribuintes: 

 A AT passou a deter informação estruturada da atividade económica do país, praticamente em 

tempo real; 

 AT encetou uma nova função operacional na sua atividade, de promoção do cumprimento 

voluntário das obrigações fiscais, mediante a interação com os contribuintes e utilizando como 

recurso a informação e a comunicação. Esta nova função tem um efeito muito relevante no 

incremento do cumprimento voluntário das obrigações fiscais e na eficiência de todo o sistema; 

 O sistema releva e reconhece o papel essencial da cidadania na eficiência do sistema fiscal, na 

promoção da justiça e da igualdade e no combate à economia paralela. 

A informação em tempo real, a interação com os contribuintes, que é contemporânea ao cumprimento 

das suas obrigações fiscais e o papel da cidadania na eficiência do sistema, funcionando de forma 

articulada, proporcionam importantes produtos para o sistema: 

i) Uma nova face colaborativa da AT com os contribuintes e com os cidadãos; 

ii) Uma visão compreensiva do combate à economia paralela, envolvendo a AT, as empresas e os 

cidadãos; 

iii) Um importante efeito de prevenção da evasão e do incumprimento fiscal; 

iv) A disponibilização de informação qualificada para as funções base da AT.  

A participação dos consumidores é uma das chaves do sucesso do sistema. Neste sentido, foram criados 

incentivos aos contribuintes pela exigência de fatura com o seu NIF (Número de Identificação Fiscal) em 

2013, sob a forma de benefício fiscal, com a dedução de 15% do IVA suportado em quatro setores de 

atividade, que se manteve para 2014. Em 2014 foi também implementado o sorteio “Fatura da Sorte”, 

neste caso elegendo todas as faturas, independentemente do setor de atividade. 

Perante os resultados obtidos, mostrou-se relevante integrar o sistema e-fatura nos procedimentos de 

controlo e de promoção da eficiência da gestão de cada imposto, apontando para o crescimento da 

eficiência do sistema fiscal, mediante: 

 A promoção, o apoio e o incremento do cumprimento voluntário das obrigações fiscais dos 

contribuintes, instituindo mecanismos de cruzamento de dados e de disponibilização de alertas 

e de informação, bem como da interação com os contribuintes; 

 O crescimento da eficácia no combate à fraude e evasão fiscais, e à economia paralela, 

nomeadamente pelas seguintes vias: 

 Obtenção antecipada de dados de incumprimento; e 

 Ação imediata junto dos incumpridores. 

 

Análise do desempenho do sistema de comunicação de faturas 

Em 2014 foram emitidas e comunicadas à AT um total de 4.806.890.118 faturas, o que corresponde a 

um aumento de cerca de 12,3% que equivale a mais 524.731.988 faturas relativamente ao período 

homólogo em 2013 (4.282.158.130), conforme se pode observar no gráfico seguinte: 
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Gráfico 2 - Análise Comparativa do Total de Faturas Emitidas e Comunicadas à AT 

2014 vs. 2013 

 

Nestes dois anos, desde a entrada em vigor do sistema e-fatura, já foram comunicados à AT mais de 9 

mil milhões de faturas. Por outro lado, em 2014, mais de 8 milhões de consumidores finais (8.014.520) 

indicaram o número de contribuinte na fatura. 

Acresce que, em 2014, a quantidade total de faturas emitidas com o NIF de pessoa singular ultrapassou 

as 635 milhões de faturas, um aumento de 36,3% face ao mesmo período em 2013, como se verifica no 

gráfico seguinte: 

 

Gráfico 3 – Análise Comparativa do Total de Faturas Emitidas com NIF de Pessoa Singular 

2014 vs. 2013 

 

Simultaneamente, o número de consumidores a registar faturas no Portal aumentou exponencialmente 

durante o ano de 2014, atingindo os 146.849 consumidores em dezembro versus os 54.475 

consumidores verificados no mesmo período de 2013, o que corresponde a um aumento de 170% 

(gráfico seguinte). Este aumento evidencia o grau de adesão dos consumidores ao sistema, bem como a 

participação dos cidadãos no combate à economia paralela.  

 

 

 

 

 

 

2013 2014

4.282.158.130 
4.806.890.118 

2013 2014

466.459.246 
635.751.529 
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Gráfico 4 – Evolução do Número de Consumidores com Registo de Faturas no Portal 

2014 vs 2013 

 

Em 2014, o número de empresas emitentes de faturas superou um milhão (1.095.773), representando 

um aumento de 11% face a 2013, ou seja, mais 106.900 empresas comunicaram faturas à AT. como 

evidencia o gráfico seguinte. Este indicador revela o impacto do sistema e-fatura no combate à evasão 

fiscal. O crescimento do número de empresas que comunicam faturas à AT estará relacionado com o 

crescimento da exigência de faturas com NIF pelos consumidores. 

Gráfico 5 – Análise comparativa do número de emitentes que comunicaram faturas 

2014 vs 2013 

 

Setores de atividade com beneficio em sede de IRS 

As faturas emitidas por empresas que exercem atividade nos setores da hotelaria e restauração, 

reparação de automóveis e motociclos, e dos cabeleireiros e institutos de beleza conferem direito a 

benefício fiscal no IRS e, simultaneamente, habilitam os consumidores a participar no Sorteio Fatura da 

Sorte.  

Em 2014, mais de 2,2 milhões de cidadãos exigiram faturas com o seu número de contribuinte nestes 

setores. 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Registo Fat. 2013 55532 54297 44486 42996 43394 43394 43263 46385 40505 42785 53297 54475

Registo Fat. 2014 68.332 71.072 74.590 79.146 68.892 61.938 58.505 57.375 58.810 71.511 85.864 146.849

Total Adq. c/Reg. 2014 68.332 86.537 109.875 138.625 149.406 166.972 173.598 184.589 193.845 222.117 249.531 272.416
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Gráfico 6 – Análise do número de contribuintes que exigiram a inserção do seu NIF em faturas que conferiam 

Benefício em Sede do IRS - 2014 vs. 2013 

 

Foram emitidas e comunicadas 674.958.471 faturas com benefício fiscal conferido em sede de IRS. Em 

resultado, as famílias portuguesas receberam um crédito fiscal de mais de 30M€ em 2015, em virtude 

das faturas pedidas em 2014. 

Divergências e-fatura 

O sistema de apoio ao cumprimento, com a implementação do sistema de divergências e-fatura, teve 

como objetivo o progressivo crescimento dos níveis de cumprimento voluntário. Este sistema está a ser 

implementado mediante a operacionalização de um sistema informático de tratamento automatizado 

da informação dos dados das faturas, cruzando tal informação com as declarações dos contribuintes, 

baseando-se na Identificação de anomalias detetadas.  

O sistema de divergências pretende apoiar e alertar os contribuintes através da deteção em tempo real 

de erros, de modo a promover a diminuição dos erros e falhas, para que haja coerência nas diversas 

fontes declarativas de informação por parte dos contribuintes e que as mesmas reflitam a realidade da 

sua atividade profissional e comercial. 

A metodologia para a implementação do sistema desenvolveu-se em etapas distintas: análise manual e 

estudos, investigação e sondagens aos contribuintes, cruzamento de informação e análise de risco. Após 

análise criteriosa dos resultados, as divergências foram automatizadas progressivamente a partir do 

final de 2013 e durante o ano de 2014, de acordo com os seguintes critérios: 

Desde a implementação do sistema e-fatura foram instauradas 235.337 divergências a empresas. O 

funcionamento do sistema já conduziu muitas empresas a regularizarem situações anómalas detetadas, 

quer mediante a entrega de declarações que se encontravam em falta, quer mediante a retificação de 

dados declarativos incongruentes. Como o sistema já se encontra automatizado, quando a situação 

anómala é suprida pelo contribuinte, a divergência é fechada automaticamente. 

Do total das divergências concluídas em 2014, cerca de 74% foram findas com correção e regularizadas 

voluntariamente, o que já promoveu a recuperação de valores substanciais de IVA. 

 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

SB Adq. 2013 531.162 561.779 535.863 597.058 490.158 519.977 539.430 567.804 526.906 521.214 540.131 561.620

SB Adq. 2014 700.705 766.975 767.126 807.205 808.933 770.980 766.638 759.251 699.990 777.915 795.243 914.720
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2.2.6. PAELAC - Plano de Ações Externas Locais, de Promoção e Apoio ao 

Cumprimento Voluntário 

A AT deu início ao Plano de Ações Externas Locais, de Promoção e Apoio ao Cumprimento Voluntário 

(PAELAC), no âmbito do sistema e-fatura, em 11 de julho de 2014.  

Para além da missão de informação e comunicação do sistema e-fatura junto dos comerciantes e dos 

consumidores finais, o PAELAC pretende também contribuir, junto dos agentes económicos, para a 

promoção e generalização da emissão e da exigência de faturas em todas as operações, com vista à 

prevenção da evasão fiscal. 

As ações do PAELAC são essenciais para a deteção da economia paralela, tanto no que respeita à 

deteção de agentes económicos com atividade registada, como de agentes económicos sem qualquer 

atividade registada, que não emitem fatura. Estas ações revestem-se de caráter estratégico no âmbito 

de uma ação integrada de combate à evasão e fraude fiscais e são um complemento fundamental para a 

eficiência do sistema e-fatura. 

O PAELAC revela-se ainda muito importante para o reforço da ação dos Serviços Regionais e locais junto 

dos agentes económicos. 

O sistema e-fatura assenta fundamentalmente sobre a faturação emitida, ou seja, sobre a economia 

formal, assim as ações PAELAC relevam o papel dos Serviços de Finanças na observação da economia 

local. 

Durante o ano de 2014 foram efetuadas visitas a 54.021 estabelecimentos comerciais, sendo que os 

meses de maior fluxo foram outubro e novembro. 

 

2.2.7. Sistema de gestão de documentos de transporte 

As mercadorias que circulam em Portugal têm que ser acompanhadas, obrigatoriamente, de 

documentos de transporte que discriminem a quantidade, designação, local de carga e de descarga. Até 

2013, esses documentos tinham de ser emitidos em papel e o sistema revelava algumas ineficiências. A 

burocracia das empresas no cumprimento desta obrigação fiscal era elevada. 

O novo regime de bens em circulação desmaterializou os documentos de transporte. As empresas 

continuam a ser obrigadas a proceder à sua emissão, mas passaram a poder comunicá-los por via 

eletrónica à AT, de imediato e por quatro vias distintas. Efetuada essa comunicação, a AT atribui de 

imediato um código numérico que acompanha a mercadoria, sem necessidade de mais procedimentos 

burocráticos. 

O gráfico seguinte indica o número de documentos de transporte eletrónicos e o número de bens, 

comunicados à AT, durante o período de vigência, em 2014: 
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Gráfico 7 – Evolução mensal de documentos de transporte eletrónicos comunicados 

 

Cerca de 80% dos documentos de transporte são comunicados por webservice, de forma totalmente 

automática e desmaterializada, e ocorre no momento em que os sistemas informáticos das empresas 

processam os respetivos documentos, sem necessitar de qualquer intervenção humana adicional. Esta 

opção aumenta a eficiência da operação das empresas, permite reduzir custos financeiros e otimizar o 

tempo despendido. 

 

2.2.8. Cruzamento com as obrigações de terceiros – Modelo 4 

A declaração modelo 4 é de entrega obrigatória pelos alienantes e adquirentes de valores mobiliários, 

quando a respetiva transmissão tenha sido realizada sem a intervenção das entidades referidas nos 

artigos 123.º e 124.º do Código do IRS, nos 30 dias subsequentes à realização das operações sobre 

valores mobiliários. 

Em 2014, foi realizado o acompanhamento da submissão dessas declarações efetuando-se o 

cruzamento entre a informação constante nas declarações modelo 4 submetidas pelos adquirentes e as 

submetidas pelos respetivos alienantes, com vista ao controlo de faltosos declarativos, tendo mais de 

90% dos faltosos regularizado a situação. 

 

2.2.9. Cruzamento com as obrigações de terceiros – Modelo 19 

No âmbito do cruzamento da informação constante dos modelos declarativos das obrigações de 

terceiros, efetuou-se, em 2014, o controlo dos contribuintes que obtiveram ganhos em planos de opção, 

subscrição, atribuição ou outros de efeito equivalente, relativamente ao ano de 2013, através de 

cruzamentos da informação constante das declarações modelo 19, Modelo 10 e Modelo 3 de IRS, o que 

deu origem à notificação das divergências aos respetivos contribuintes. 

Como resultado do controlo efetuado aos ganhos obtidos em planos de opção, de subscrição, de 

atribuição ou outros de efeito equivalente, foi possível detetar várias situações de divergências à 

matéria coletável. Os contribuintes identificados com divergências foram notificados para regularizar a 

Jan-14 Fev-14 Mar-14 Abr-14 Mai-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Set-14 Out-14 Nov-14 Dez-14

Num. de DT 10.882.907 10.016.501 10.574.158 10.668.543 11.332.843 10.648.141 12.031.888 9.739.334 10.925.756 12.055.466 10.654.117 10.749.670

Qt. de Bens 82.529.651 77.380.908 84.307.095 83.539.887 87.332.933 81.955.608 91.878.502 82.395.586 88.643.166 94.841.154 84.438.928 84.197.310
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respetiva situação tributária, através da entrega de declarações de substituição, tendo sido apuradas 

regularizações voluntárias à matéria coletável de aproximadamente 40% das divergências apuradas. 

 

2.2.10. Cruzamento com as obrigações de terceiros – Modelo 38 

A obrigação acessória prevista no artigo 63.º-A da LGT para as instituições de crédito e sociedades 

financeiras, a ser cumprida através da declaração modelo 38 – Declaração de transferências 

transfronteiras, veio permitir conhecer informação sobre as transferências financeiras efetuadas por 

sujeitos passivos singulares e coletivos, que tenham como destinatários entidades localizadas em país, 

território ou região com regime de tributação privilegiada mais favorável. 

Assim, em 2014, procedeu-se ao tratamento da informação das declarações modelo 38, relativas ao ano 

de 2013, cruzando-a com as fontes de informação disponíveis, a fim de ser utilizada na ótica da Inspeção 

Tributária. O acompanhamento e controlo declarativo efetuado determinaram a regularização 

voluntária do incumprimento detetado em 77,78% dos casos. 

 

2.2.11. Cruzamento com as obrigações de terceiros – Modelo 39 

Nos termos da alínea b) do n.º 12 do artigo 119.º do Código do IRS, as entidades devedoras ou as que 

paguem ou coloquem à disposição dos respetivos titulares os rendimentos a que se refere o artigo 71.º 

do Código do IRS, ou quaisquer rendimentos sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, estão 

obrigadas a comunicar à AT os rendimentos e as respetivas retenções de imposto, relativas ao ano 

anterior. 

Para este efeito, foi aprovada a declaração modelo 39 – Rendimentos e Retenções a taxas liberatórias e 

respetivas instruções de preenchimento. 

Esta declaração destina-se a comunicar os rendimentos de capitais sujeitos a retenção na fonte pelas 

taxas previstas no artigo 71.º do Código do IRS ou sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, pagos 

ou colocados à disposição de titulares pessoas singulares residentes em território português e que não 

beneficiem de isenção, dispensa de retenção ou redução de taxa em cada ano, devendo ser apresentada 

por transmissão eletrónica de dados até ao final do mês de janeiro do ano seguinte. 

Em 2014, procedeu-se ao tratamento da informação das declarações modelo 39, relativas a 2013, 

cruzando-a com as fontes de informação disponíveis, a fim de ser utilizada na ótica da Inspeção 

Tributária. Dos cruzamentos efetuados, foram identificados diversos sujeitos passivos com indícios de 

inexatidões ou omissões de rendimentos, encontrando-se em curso centenas de ações inspetivas. 

 

2.2.12. Cruzamento com as obrigações de terceiros – Modelo 40 

Nos termos do n.º 3 do artigo 63.º-A da LGT, as instituições de crédito estão obrigadas a fornecer à 

administração tributária, até ao final do mês de julho de cada ano, através de declaração de modelo 

oficial (Modelo 40), o valor dos fluxos de pagamentos com cartões de crédito e de débito, efetuados por 

seu intermédio, a sujeitos passivos que aufiram rendimentos da categoria B do IRS e sujeitos passivos de 

IRC, sem por qualquer forma identificar os titulares dos referidos cartões.  

Assim, procedeu-se ao cruzamento da informação constante da declaração modelo 40, com outras 

obrigações declarativas dos sujeitos passivos, designadamente as Declarações Periódicas de IVA, 

declarações de Rendimentos Modelo 3 ou Modelo 22 e IES – Informação Empresarial Simplificada. 

Os cruzamentos efetuados permitiram identificar um conjunto de situações de risco, designadamente: 

• Divergências entre o beneficiário dos pagamentos e o titular dos rendimentos; 
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• Divergências entre o valor total dos pagamentos e o somatório da base tributável e IVA declarada; 

• Divergências entre o valor total dos pagamentos e o volume de negócios declarado para efeitos 

de Imposto sobre o rendimento (IRC e IRS). 

Os sujeitos passivos identificados no cruzamento efetuado estão a ser alvo de centenas de ações de 

inspeção para controlo da situação tributária, tendo já sido recuperado milhões de euros através de 

regularizações voluntárias e coercivas. 

 

2.2.13. Controlo de reembolsos de IVA 

Devido ao elevado número de pedidos de reembolsos de IVA, essencialmente concentrados no Regime 

Normal, esta área tem merecido particular atenção por parte da administração fiscal. Assim, têm vindo a 

ser efetuadas alterações ao nível do controlo e gestão dos pedidos e da seleção dos mesmos para 

análise pela Inspeção Tributária. 

Foi possível a introdução de novos mecanismos de gestão e controlo dos pedidos, nomeadamente ao 

nível da submissão (exclusivamente por via eletrónica) e análise dos pedidos, alicerçada num Sistema de 

Indicadores de Risco, segundo o qual são definidas as prioridades e os níveis de intervenção dos serviços 

inspetivos, e selecionados, em concreto, os pedidos de reembolsos a inspecionar. 

Uma vez que os pedidos de reembolsos do regime normal do IVA são os mais representativos do total 

de pedidos desta natureza, quer em termos de quantidade quer em termos de valor, nos pontos 

seguintes far-se-á uma abordagem mais detalhada dos aspetos mais relevantes de controlo dos pedidos 

efetuados ao abrigo deste regime, do ponto de vista da atividade desenvolvida pela Inspeção Tributária. 

Procedimentos de controlo e gestão dos pedidos de reembolsos do regime normal  

Foram introduzidas profundas alterações aos procedimentos relacionados com os reembolsos do IVA, 

tendo-se procurado simplificar o cumprimento das obrigações impostas aos sujeitos passivos. Assim, 

foram dispensados da entrega de documentos com informação já existente na administração fiscal, 

utilizando assim as potencialidades das novas tecnologias, providenciando a entrega de relações via 

internet, o que permite efetuar um melhor controlo, através da introdução de mecanismos de 

verificação automática. 

De entre as alterações introduzidas, destaca-se o facto de todos os pedidos de reembolsos de IVA terem 

passado a ser automaticamente submetidos a um Sistema de Indicadores de Risco, baseado no 

cruzamento da informação declarativa e de controlo existente, segundo o qual são definidas as 

prioridades e os níveis de intervenção dos serviços inspetivos e selecionados, em concreto, os pedidos 

de reembolsos a inspecionar.  

Regime de reembolso mensal de IVA 

As alterações ao artigo 22.º do Código do IVA determinaram a redução dos prazos de reembolso do IVA e 

estabeleceram o novo limite mínimo do valor a reembolsar a partir do qual é possível exigir caução, fiança 

bancária ou outra garantia, 

Em particular, foi aumentado o limite mínimo estabelecido, de €1.000 para €30.000, para que a 

administração fiscal possa exigir caução, fiança bancária ou outra garantia adequada, que determine a 

suspensão do prazo de contagem dos juros indemnizatórios (com efeitos a partir de 20 de março de 

2010), e foi antecipado o prazo geral de reembolso em cerca de um mês, passando a ser “até ao fim do 

2.º mês seguinte ao da apresentação do pedido”. 

Foi ainda criado um regime de reembolso mensal de IVA, que veio reduzir o prazo para apreciação dos 

pedidos de reembolso pela Inspeção Tributária, tendo sido efetuados os ajustamentos considerados 

necessários no sistema de controlo.  
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Reembolsos pedidos 

O número e o valor dos reembolsos pedidos (líquidos dos indeferidos automaticamente), relativos a todos os 

períodos declarativos dos anos de 2012, 2013 e 2014, tiveram a evolução refletida no quadro seguinte: 

 

Quadro 5 – Pedidos de reembolso – Regime Normal 

Valores em M € 

 2012 2013 VARIAÇÃO % 2014 VARIAÇÃO % 

NÚMERO 72.866 76.320 3.454 4,74% 78.334 2.014 2,64% 

VALOR 4.680 4.564 -116 -2,48% 4.639 75 1,64% 

 

Tal como se pode constatar, neste último triénio tem vindo a verificar-se uma tendência crescente no 

número dos pedidos de reembolsos. No que se refere ao valor dos mesmos verificou-se um decréscimo 

de 2012 para 2013 e uma ligeira recuperação de 2013 para 2014. 

Reembolsos analisados pela Inspeção Tributária 

Tal como já foi referido nos pontos anteriores, o sistema de controlo de reembolsos de IVA tem vindo a 

ser monitorizado e aperfeiçoado no sentido de serem analisados pela Inspeção Tributária os pedidos 

que apresentam maior risco.  

 

2.2.14. Outras ações de controlo 

Em 2014, foram ainda direcionadas ações de controlo para as seguintes áreas: 

 Controlo declarativo dos sujeitos passivos sócios de sociedades abrangidas pelas regras de 

transparência fiscal; 

 Controlo dos sujeitos passivos em situação de reporte de IVA; 

 Controlo do valor dos inventários iniciais e finais; 

 Controlo dos sujeitos passivos que auferiram rendimentos no estrangeiro e deram lugar a crédito de 

imposto por dupla tributação internacional; 

 Controlo dos sujeitos passivos que pediram reembolsos de IVA com a indicação de operações de 

Reverse Charge nos respetivos Anexos de fornecedores; 

 Controlo dos sujeitos passivos que apresentam divergências nos montantes das retenções na fonte 

de IRS/IRC constantes no Modelo 10 e nas Declarações de Retenção; 

 Controlo das taxas de IVA praticadas pelos sujeitos passivos, por setores de atividade;  

 Controlo declarativo dos sujeitos passivos que beneficiaram do sistema de incentivos ao 

investimento e desenvolvimento empresarial - SIFIDE (I&D); 

 Controlo da aquisição/importação de veículos por sujeitos passivos particulares; 

 Controlo de setores detetados como sendo de alto risco. 

 

2.2.15. Área aduaneira 

No âmbito da prevenção da fraude e evasão aduaneira e fiscal, a Área Antifraude Aduaneira da AT 

desenvolveu a sua atividade em diversas vertentes, tais como: 
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Gestão de Risco em Matéria de Segurança e Proteção 

A AT é a entidade a que foi atribuída a competência para a realização de uma análise e avaliação de 

risco nacional em matéria de segurança e proteção incidente sobre todos os carregamentos que entram 

ou saiam da União Europeia, desde que esta entrada, a exportação ou a saída se processem através de 

portos ou aeroportos nacionais, independentemente de qual seja o seu destino final.  

Neste contexto, foram tratadas mais de 2,2 milhões de declarações, resultando na seleção para controlo 

de 703 carregamentos.  

Quadro 6 - Operações de Entrada e Saída de Mercadorias do Território Aduaneiro da União 

 

Ações conjuntas  

No âmbito das suas atribuições a Administração Aduaneira participou (e nalguns casos também 

planeou) durante o ano de 2014 em 28 operações, quer de âmbito nacional quer de natureza 

comunitária e internacional. Grande parte destas operações implicaram uma cooperação com outros 

Estados membros, tendo sido direcionadas para o combate ao tráfico internacional de drogas, de 

tabaco, de mercadorias altamente tributadas, mercadorias contrafeitas ou pirateadas e resíduos. 

Para além das operações atrás referidas, durante o ano de 2014, foram planeadas, realizadas e avaliadas 

várias Ações Conjuntas com a participação da SEF, GNR, PSP, ASAE, INFARMED, Inspeção Geral das 

Atividades Culturais (IGAC), Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), Instituto da Segurança 

Social (ISS), Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT), Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do 

Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), a Polícia Judiciária, a IGAP, o IFAP, o ICNF, a 

DGPM e a Polícia Marítima. Refira-se, ainda, como fator relevante, que a generalidade destes controlos 

é direcionada para os produtos sujeitos a IEC (bebidas alcoólicas, tabacos, óleos minerais), ISV ou IVA, 

ou em que haja risco de contrafação ou de eliminação ilegal de resíduos.  

 

Métodos e Mecanismos Preventivos 

A recolha, tratamento e difusão de informação constituem a ferramenta essencial, de natureza 

preventiva, tanto para a alimentação do sistema de informação antifraude aduaneiro, como para 

promover ações a realizar pelas diversas unidades orgânicas da área aduaneira. Em 2014, a Área 

Antifraude Aduaneira da AT produziu e difundiu a informação através dos suportes que constam do 

quadro seguinte. 

 

 

 

 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 
TOTAL DE DECLARAÇÕES - OPERAÇÕES DE ENTRADA E DE SAÍDA 

TOTAIS 
 1º T 2º T 3º T 4º T 

Análise e avaliação do 
risco automática 

Entrada (ENS) 267.747    265.972    210.015 229.580    1.012.096    

Saída (DSS e EXP) 285.704 297.544 305.936 342.203 1.231.387 

Total 553.451 563.516 515.951 571.783 2.204.701 

Carregamento de risco identificados e 
reavaliados por analista de risco 

8.072    12.641    13.134    17.570    51.417    

Controlos recomendados/ efetuados 105    181    224    193    703    
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Quadro 7 – Suporte de Informação Antifraude 

ÁREA INFORMAÇÕES DE RISCO 

A – Produtos sujeitos a proibições ou restrições 597 

B – Produtos Agrícolas e da Pesca 9 

C – Produtos sujeitos a Impostos Especiais de Consumo 
(IEC-ISV) 

389 

D – Restantes produtos (Área Residual) 40 

E – Tráficos Ilícitos (Vigilâncias) 272 

F – Procedimentos Aduaneiros e Fiscais 42 

G – Destinos aduaneiros 404 

TOTAL 1.753 

 

Este quadro refere-se à informação produzida relativamente às diversas áreas de risco distribuída pelos 

diferentes suportes de informação, com os quais a Área Antifraude Aduaneira procura direcionar o seu 

esforço de controlo para situações de risco mais elevado.  

Do quadro anterior constata-se ter sido produzido, em 2014, um total de 1.753 formulários de 

informação no âmbito antifraude, dos quais 1.265 constituíram introdução de informação no sistema e 

488 tiveram como objetivo a realização de ações de controlo direcionado. 

 

Métodos e mecanismos de fiscalização 

Os serviços que integram a área Antifraude Aduaneira da AT, em 2014, levaram a efeito os controlos 

que constam no próximo quadro:  

 

Quadro 8 – Número de Ações de Fiscalização - Montantes 

  2012 2013 2014 

Ações efetuadas 6.438 7.075 6.656 

Ações com Irregularidades 2.985 3.970 3.669 

Montantes propostos para cobrança (euros) 18.332.549 21.828.890 53.259.530 

 

2.3. Atuação no âmbito institucional 

2.3.1. Assistência Mútua Administrativa 

A Cooperação Administrativa Internacional, quer com os restantes Estados membros, quer com países 

terceiros, constitui também um dos valiosos instrumentos, também de natureza preventiva, utilizado na 

luta contra a fraude, tanto na área aduaneira como na área dos Impostos Especiais sobre o Consumo e 

na área do Imposto sobre os Veículos.  

Com base nos instrumentos legais de Cooperação Administrativa Internacional, no ano de 2014, a AT, 

através dos seus serviços antifraude aduaneira, efetuou e recebeu um total de 213 pedidos de 

assistência mútua (mais 25 do que no ano anterior), distribuídos de acordo com as duas vertentes de 

luta contra a fraude: área aduaneira e área dos IEC e ISV: 
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Área Aduaneira (Acordos entre a EU e países terceiros)            (Total 144) 

 Pedidos efetuados por Portugal ao abrigo do Reg. 515/97               59 

 Pedidos efetuados por Portugal no âmbito de acordos com 3ºs Países 49 

 Pedidos recebidos em Portugal ao abrigo do Reg. 515/97               17 

 Pedidos recebidos por Portugal no âmbito de acordos com 3ºs Países 19 

Área dos Impostos Especiais sobre o Consumo:             (Total 17) 

 Pedidos efetuados por Portugal:                                                                           5 

 Pedidos recebidos em Portugal:                                                                           12 

Pedidos efetuados ao abrigo da Convenção de Nápoles II              (Total 52) 

 Pedidos efetuados por Portugal na área aduaneira e IEC             21 

o No âmbito da investigação criminal              8 

o No âmbito administrativo (legislação nacional)             13 

 Pedidos recebidos de outros EM na área aduaneira e IEC             31 

o No âmbito da investigação criminal        2 

o No âmbito administrativo (legislação nacional)      29 

 

2.3.2. Cooperação com outros países na área aduaneira 

Cooperação com os Estados Unidos da América 

No âmbito da Segurança e Proteção, quer do território aduaneiro da comunidade quer do território 

norte-americano, com o objetivo de garantir um elevado nível de segurança dos carregamentos 

contentorizados, nas trocas comerciais entre Portugal e os EUA e, consequentemente, da cadeia 

logística comercial internacional, tem existido uma estreita e profícua cooperação entre a Administração 

Aduaneira e o Department of Homeland Security – CBP (Customs and Border Protection) e ICE 

(Immigration and Customs Enforcement), em dois programas distintos: 

1 – CSI (Container Security Initiative) – Durante o ano de 2014, todas as atividades relacionadas com a 

Container Security Initiative tiveram lugar no Porto de Sines, por ser este porto nacional o único que 

mantém linhas de navegação diretas com portos dos Estados Unidos da América.  

A AT, em conjunto com os representantes do Customs and Border Protection, avaliou o risco de 

segurança de todos os carregamentos exportados desde Portugal, com destino a portos dos EUA. 

Este trabalho conjunto, para além de elevar o nível de segurança nos movimentos transoceânicos de 

mercadorias, contribui, ainda, como facilitador na chegada dos produtos portugueses aos Estados 

Unidos, os quais beneficiam do facto de já terem sido controlados, em território nacional. 

2 – MEGAPORTS – A instalação de portais de controlo de radiações, em todas as entradas e saídas de 

mercadorias, no Porto de Lisboa, resulta de um projeto conjunto, desenvolvido por Portugal e os EUA, 

na sequência da assinatura de um Memorando de Entendimento entre o Governo português e o 

Governo norte-americano. 

Apesar da transição do projeto Megaports, em final de 2013, para a esfera de responsabilidade nacional, 

com a AT e a APL a assumirem o papel principal, continua a verificar-se o elevado nível de cooperação 
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entre as autoridades nacionais e norte-americanas, promovendo-se a operacionalidade de todo o 

sistema e garantindo-se a segurança das mercadorias transitadas pelo porto da capital.  

Ainda como resultado desta cooperação, foi possível à AT afetar parte do equipamento, disponibilizado 

pela administração norte-americana, a outros portos (Sines) e aeroportos (Lisboa e Porto) assumindo-

se, desta forma, um importante papel de garante da conformidade, em matéria de radioatividade, das 

mercadorias importadas por estes locais. 

Troca de informações a coberto do Memorando Antifraude, assinado pelos Diretores 

Gerais das Alfândegas da CPLP 

Na sequência da assinatura, durante a Conferência dos Diretores-Gerais da CPLP, de um Memorando 

Antifraude para troca de informações de risco, a AT assumiu o papel de líder no tratamento e difusão de 

informação de risco, em matéria de tráfico de drogas e contrafação, entre as diversas administrações 

aduaneiras dos países de língua portuguesa.  

Registou-se no ano de 2014 a concretização da segunda fase deste projeto, que se consumou com os 

primeiros casos originados nas nossas congéneres africanas, designadamente, Angola. Isto prova a 

maturidade de um processo que sempre pretendeu que a partilha de informações fosse nos dois 

sentidos. 

Foi, também, em 2014, que ocorreu a primeira apreensão de cocaína (em Angola) que decorreu, 

diretamente, de uma informação partilhada por Portugal, ao abrigo do memorando. 

Cooperação com a Espanha 

Foram criados por acordo entre Portugal e o Reino de Espanha os Centros de Cooperação Policial e 

Aduaneira (CCPA) sobre cooperação transfronteiriça em matéria policial e aduaneira. As principais 

funções dos CCPA centram-se na troca de informações entre as entidades participantes e na 

programação da execução de ações de controlo pelas entidades portuguesas participantes nos CCPA nas 

quais também poderão participar, consoante o interesse, as correspondentes autoridades espanholas. 

No âmbito desta cooperação, na vertente da informação, foram recebidos 356 e efetuados 74 pedidos 

de informação, tendo sido elaboradas 7 FIA (Ficha de Informação Avulsa). Na vertente operacional 

foram desencadeadas 216 ações, 126 das quais propostas pelas Alfândegas portuguesas, tendo sido 

realizados 6.148 controlos de pessoas, bens e mercadorias. Destas ações, resultou a deteção de 76 

irregularidades com apreensão de 49 veículos automóveis e de 7.109,11 litros de produtos sujeitos a 

Impostos Especiais sobre o Consumo. 

 

2.3.3. Troca de informações com outras administrações fiscais 

É reconhecido que a inexistência de fronteiras fiscais entre os diferentes Estados membros e a crescente 

abertura da economia nacional são fatores que potenciam esquemas e práticas que visam exclusiva ou 

predominantemente a redução da carga fiscal de forma abusiva ou fraudulenta. Neste âmbito a troca de 

informação com outros Estados reveste-se de uma importância inegável. 

Troca de informações com Outras Administrações Fiscais em Matéria de Impostos 

Sobre o Rendimento 

Durante o ano de 2014, a AT recebeu e enviou informação de e para outros Estados socorrendo-se dos 

diversos instrumentos de troca de informação em sede de Impostos Sobre o Rendimento, com especial 

enfâse para a troca de informação automática, num total de 2.636.718 trocas de informação. 
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Troca de Informações com Outras Administrações Fiscais em Matéria de Imposto 

Sobre o Valor Acrescentado 

A inexistência de fronteiras fiscais entre os diferentes Estados da União Europeia e a não liquidação de 

IVA nas transações intracomunitárias entre os seus sujeitos passivos são fatores que potenciam a 

fraude. Uma cooperação administrativa eficaz entre os diferentes estados da comunidade contribui no 

combate à escala europeia a este tipo de fraude. 

Neste sentido, em 2014, foi dada particular relevância à troca de informação e à participação na rede 

Eurofisc. Em 2014 foram iniciados 1.143 processos relativos à troca de informação. Foram efetuados 

pedidos e foi trocada informação com os restantes 27 Estados-membros sendo que os nossos principais 

parceiros foram a Espanha (33%), Alemanha (15%), França (11%), Itália e Holanda (7%). 

Em 2014 foram efetuados 452 pedidos de informação para os outros Estados membros, assumindo 

especial relevância os dirigidos à Espanha (165) e à Alemanha (72) que no seu conjunto representam 

52,5% dos nossos parceiros comunitários. 

Gráfico *…+ – Pedidos de Informação Efetuados aos Estados Membros 

 

Por sua vez, os Estados membros efetuaram 419 pedidos de informação assumindo especial relevância 

os oriundos da Espanha (129), da França (66), Alemanha (57), e do Reino Unido (41) que no seu 

conjunto representam 70% dos nossos parceiros comunitários. 

Gráfico *…+ - Pedidos de informação efetuados pelos Estados Membros 

 

No ano de 2014 foram ainda elaboradas 124 informações espontâneas pelas UO da Inspeção Tributária 

e enviadas aos Estados membros e foram recebidas dos Estados membros 137 que foram enviadas às 

UO da Inspeção Tributária para conhecimento dos factos nelas descritos. 
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Rede Eurofisc 

A rede Eurofisc resulta diretamente do Regulamento (UE) 904/2010 relativo à cooperação 

administrativa e à luta contra a fraude no domínio do IVA. A funcionar desde novembro de 2010, 

pretende ser uma rede de troca rápida de informações com vista a uma maior celeridade e eficácia no 

combate à fraude. 

Através da rede Eurofisc, Portugal dá e recebe informações relativas a sujeitos passivos com 

possibilidade de estarem envolvidos em redes de fraude. São quatro, as áreas de trabalho do Eurofisc: 

 WF1: Fraude de missing trader em geral  

 WF2: Carros, barcos e aviões 

 WF3: Procedimentos alfandegários (em especial o procedimento 42 onde se verifica a 

suspensão do imposto) 

 WF4: Observatório (tendências da fraude) 

A qualificação dada pela Antifraude Tributária nos dois últimos anos foi a constante no quadro seguinte. 

 

Quadro 9 – Classificação dos Operadores Detetados na Rede Eurofisc 

 

 

2.3.4. Colaboração da AT com outras entidades  

A Inspeção Tributária, no ano de 2014, manteve na sua estratégia a cooperação inspetiva, realizando 

ações conjuntas, de natureza preventiva e prospetiva com outras entidades, designadamente, a Guarda 

Nacional Republicana (GNR) / Polícia de Segurança Pública (PSP) como forças de segurança e/ou no 

âmbito das suas atribuições específicas, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a 

Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), a Inspeção dos Centros Regionais de Segurança Social 

(ISS), o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) e o 

Instituto para a Mobilidade e Transportes Terrestres (IMTT), salvaguardadas as especificidades de cada 

uma em termos de atuação no terreno, bem como as limitações do dever de sigilo fiscal. 

Assim, em 2014, realizaram-se 253 ações conjuntas a nível nacional e 471 ações de controlo de bens em 

circulação. Estas ações inserem-se nos procedimentos de controlo que refletem uma atitude proactiva 

perante a fraude, de contínua e sistemática busca de informação visando um ataque atempado àquela.  

Assiste-se a uma potenciação dos efeitos deste tipo de ações com a inclusão da vertente de recolha de 

elementos em suporte digital, bem como a análise de equipamentos que contribuam para o 

aperfeiçoamento dos sistemas de auditoria informática de grande utilidade para a atuação da inspeção 

tributária a jusante, contribuindo ainda decisivamente para a dissuasão do incumprimento fiscal. 

 

Áreas de Trabalho

Anos 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Missing traders* 2 17 5 15 2

Conduits 18 17 6 10 1 1

Conduits não declarantes 10 40 11 18

Brokers 1 3

Abuso do regime da margem 3 5

Outras (Omissão compras, etc) 1 1 4

Por definir 43 65 43 75 4 9

Regulares 46 120 74 143 20 36

Total 121 262 143 270 25 48

WF1 WF2 WF3
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2.4. Atuação no âmbito do contribuinte 

A Inspeção Tributária procurou, em 2014, adaptar a sua postura ao comportamento dos contribuintes, 

distinguindo o contribuinte cumpridor que cometeu um erro do infrator fiscal reincidente. Em particular, a 

AT assumiu um papel mais pedagógico quando as situações detetadas eram claramente resultantes de erro 

e tomou posições ponderadas quando a sua atuação colocava em causa a atividade do contribuinte.  

 

2.4.1. Pré-preenchimento das declarações de impostos sobre o rendimento 

Em 2014, deu-se continuidade ao projeto do pré-preenchimento parcial das declarações modelo 3 do 

IRS. Assim, a declaração já tem os seguintes dados pré-preenchidos: 

 Rendimentos de trabalho dependente (categoria A) e pensões (categoria H) pagos ou colocados à 

disposição dos respetivos titular; 

 Rendimentos de capitais (categoria E) de englobamento obrigatório; 

 Retenções na fonte efetuadas sobre os rendimentos das categorias A, B (rendimentos 

profissionais e empresariais), E, G (incrementos patrimoniais) e H; 

 Descontos obrigatórios para a Segurança Social relativos aos rendimentos das categorias A e H; 

 Quotizações sindicais efetuadas em sede das categorias A e H; 

 Pagamentos por conta no âmbito da categoria B; 

 Planos individuais de poupança-reforma (PPR); 

 Contribuições individuais para fundos de pensões, para associações mutualistas e outros regimes 

complementares de segurança social; 

 Prémio de seguros ou contribuições pagas a associações mutualistas que cubram exclusivamente 

riscos de saúde; 

 Juros e amortizações de dívidas com a aquisição, construção, beneficiação de imóveis e 

prestações de contratos celebrados com cooperativas de habitação ou no regime de compras em 

grupo, com imóveis para habitação própria e permanente ou arrendamento para habitação 

permanente do arrendatário; 

 NIB constante do registo de contribuintes; 

 Sobretaxa extraordinária. 

Neste ano, foram pré-preenchidas parcialmente 5.068.761 declarações modelo 3 de IRS, o que 

corresponde à totalidade do universo de declarações submetidas eletronicamente em 2014. 

Em 2014 prosseguiu-se ainda o pré-preenchimento de declarações modelo 22 de IRC. Relativamente a 

esta declaração, foi efetuado o pré-preenchimento de elementos de natureza cadastral (período de 

tributação, tipo de sujeito passivo e existência de grupos de sociedades) e ainda dados de natureza 

financeira (retenções na fonte, pagamentos por conta e pagamentos adicionais por conta). 

 

2.4.2. Alertas no preenchimento e receção da declaração Modelo 3 de IRS 

Em 2014, foi dada continuidade ao processo de intensificação do sistema de alertas com o objetivo de 

evitar erros e ou omissões no preenchimento das declarações modelo 3 entregues pela Internet. Este 

sistema assenta no cruzamento da informação constante das bases de dados da AT, nomeadamente das 

declarações mensais de remunerações e das declarações modelo 10, permitindo que os tempos de 

liquidação sejam menores e o controlo dos elementos declarados mais eficaz. 
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De realçar a forte adesão que se tem verificado no envio de declarações pela Internet que, em 2014, 

atingiu 5.068.761 declarações, correspondendo a 89% do total de declarações rececionadas (5.703.867). 

Em 2013, a percentagem de declarações submetidas eletronicamente foi de 87% do total. 

 

2.4.3. Controlo de divergências na receção das declarações de IRS 

Em 2014, na liquidação das declarações de 2013, à semelhança dos anos anteriores, foi aplicado o 

sistema de controlo automático de divergências, nomeadamente de rendimentos e retenções na fonte. 

No universo total de 5.115.918 declarações modelo 3 no estado vigente relativas ao ano de 2013 foram 

detetadas 259.441 divergências (5,1% do total). 

Esta aplicação permite de forma rápida e eficaz resolver situações em que os elementos disponíveis na 

base de dados da AT divergem dos elementos declarados pelos contribuintes, o que se comprova pelo 

reduzido número de situações pendentes em 31 de dezembro de 2014, que ascendiam apenas a 5.430 

casos (2% do total). 

Em 2014, foram efetuadas 19.876 liquidações adicionais de declarações dos anos de 2010 a 2013 

respeitantes a contribuintes cujo direito a benefícios fiscais cessou em virtude da existência de dívidas 

de impostos. 

 

2.4.4. Controlo de divergências entre DMR e guias de pagamento 

Em resultado do cruzamento de informação efetuado entre os valores declarados nas DMR e os 

apresentados nas guias foram identificadas 11.659 empresas com divergências. Em 31 de dezembro de 

2014, e relativamente às retenções na fonte efetuadas nesse ano, ainda se mantinham 1.846 

divergências ativas, isto é, aproximadamente 15,8% do total. 

Verificou-se ainda que em 83% das divergências ocorreu a regularização voluntária pelo substituto 

tributário através da entrega de uma DMR de substituição (66,9%) ou mediante o pagamento do 

imposto em falta. 

 

2.4.5. Controlo de divergências nas Declarações Modelo 22 do IRC 

Em 2014 continuou-se a efetuar o controlo das declarações modelo 22 de IRC em que os prejuízos fiscais 

declarados eram superiores aos constantes da base de dados. Foram notificados 1.974 contribuintes e 

corrigidas 1.495 declarações e extraídas as respetivas liquidações corretivas. O valor das correções 

ascendeu ao montante de 71,6M€, as quais correspondem à diferença entre o valor dos prejuízos fiscais 

declarados e dos prejuízos fiscais corrigidos. 

Também se prosseguiu com o controlo dos sujeitos passivos que declararam benefícios fiscais mas 

apresentavam dívidas à data do facto tributário, situação que determina a extinção dos benefícios, nos 

termos do artigo 14.º do EBF. 

 

2.4.6. Controlo do reinvestimento relativo às mais-valias de imóveis 

Em 2014, foram efetuadas 2.926 liquidações adicionais por referência às declarações de IRS relativas ao 

exercício de 2010 por não reinvestimento ou reinvestimento parcial das mais-valias de imóveis. Destas 

liquidações adicionais apurou-se um acréscimo de coleta de 17,3M€. 
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2.4.7. Sistema Eletrónico de Citações e Notificações (SECIN) 

No ano de 2014 verificou-se uma intensificação do envio de mensagens eletrónicas através do Sistema 

Eletrónico de Citações e Notificações (SECIN) a todos os devedores, convidando-os à regularização da 

sua situação tributária. Estas mensagens são enviadas nas seguintes situações (entre outras): 

 Logo que é conhecida uma nova dívida, é imediatamente enviado um email onde são referidas as 

vantagens do pagamento voluntário e as consequências que podem advir se a mesma se 

mantiver; 

 Se há risco de que ocorra uma penhora, é enviado um email informando de que tal facto poderá 

ocorrer e qual a forma de evitar tal situação; 

 Sempre que há risco de um bem penhorado vir a ser vendido, é enviada uma comunicação 

eletrónica com a informação necessária à resolução da situação; 

 Se houver o risco de responsabilização sócios e gerentes pelas dívidas das suas sociedades, é 

enviado um email de aviso e esclarecimento; 

 É enviado um pré-aviso de que poderá ocorrer a publicitação na lista de devedores da internet, 

com informação sobre os modos de a evitar; 

 Antes da marcação da venda são avisados os devedores mediante comunicação eletrónica 

específica, referindo os custos adicionais do processo e as vantagens da regularização voluntária 

da situação devedora. 

No ano de 2014 foi reforçada a ação de apoio e promoção ao cumprimento voluntário, verificando-se 

uma intensificação do envio de mensagens eletrónicas informativas aos contribuintes, conforme gráfico 

infra: 

Gráfico 8 – Evolução Anual dos e-Mails Informativos Enviados aos Contribuintes 

 

 

Em 2013, no que diz respeito aos restantes tipos de mensagens, enviaram-se 15.108.229 comunicações, 

quase o dobro das mensagens de 2012. Em 2014 foram enviadas 19.446.063 mensagens, mais 29% que 

as emitidas no ano anterior. Este aumento foi refletido na maior parte dos assuntos abordados, 

conforme gráfico seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2011 2012 2013 2014

32.946.296 32.432.565 33.289.943 

49.751.050 
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Gráfico 9 - SECIN – Evolução do Número de Mensagens Enviadas por Assunto (2012-2014) 

 

 

2.4.8. Plano de Acompanhamento da Gestão Integrada de Devedores Estratégicos 

(PAGIDE) 

O PAGIDE é um instrumento fundamental de gestão dos devedores estratégicos, quer no combate à 

incobrabilidade das dívidas fiscais de elevado valor, quer na fluidez tramitacional dos processos visados. 

O SIGIDE (Sistema de Gestão Integrada dos Devedores Estratégicos) centraliza toda a informação do 

devedor estratégico e dá suporte à sua gestão. Um devedor estratégico é selecionado com base nos 

seguintes critérios de inclusão:  

 Dívida global, numa Direção de Finanças, superior a €500.000; ou 

 Dívida global, em mais de uma Direção de Finanças, superior a €250.000. 

No final de 2014, os 13.379 devedores estratégicos foram responsáveis por 61% do total da carteira da 

dívida. 

 

2.4.9. Plano para a eficácia das reclamações de crédito (PERC) 

Durante o ano de 2014, com especial incidência no final do ano, foram concluídas 2.520 graduações de 

créditos no valor total de 158,9M€. 

O “Plano para a Eficácia das Reclamações de Créditos - PERC”, implementado nos últimos meses de 

2012, visou o saneamento de todas as reclamações de créditos que se encontravam pendentes de 

graduação, tendo como objetivo principal transformar em cobrança coerciva ou entregar aos 

reclamantes os valores monetários em causa. 

A graduação de créditos era tradicionalmente uma fase do processo de execução fiscal de grande 

morosidade, arrastando-se, por vezes, ao longo de anos nos Tribunais Tributários. Foram introduzidas 

várias alterações ao CPPT e, em consequência, a competência decisória da verificação e graduação de 

créditos passou a ser da competência do órgão da execução fiscal (não obstante os tribunais tributários 

continuarem a ter competência para conhecer da verificação e graduação de créditos nos termos do n.º 

3 do artigo 245º do CPPT). 

Perante a dimensão e importância desta alteração legislativa, houve necessidade de desenvolver uma 

aplicação informática que automatizasse a graduação de créditos (SEFWEB - graduação de créditos) para 

dar resposta célere ao elevado número de graduações resultantes das vendas efetuadas, o que ocorreu 

em 2012. 

 

8.
26

5.
20

3

30
6.

85
9

12
.6

64

20
2.

83
3

19
5.

10
7

13
.4

72
.0

68

14
5.

55
2

92
.2

81

74
.8

14 1.
32

3.
51

4

15
.4

44
.1

51

2.
86

0.
58

4

96
.6

23

14
2.

50
1

90
2.

20
4

Dívida Penhora Publicitação Sinquer Venda

2012 2013 2014



 

   48 
Relatório de Combate à Fraude e Evasão 
Fiscais e Aduaneiras - 2014 

 

2.5. Atuação no âmbito da fraude de elevada complexidade 

A evasão e a fraude fiscais e aduaneiras são realidades cujos efeitos se fazem sentir a todos os níveis, 

originando uma grave distorção do princípio da equidade e da dimensão da cidadania que deve caraterizar 

a vida em sociedade, representando uma erosão das receitas fiscais e constituindo um entrave à 

concorrência. 

Coloca-se assim à Inspeção Tributária o desafio de continuar a melhorar o seu desempenho, aperfeiçoando 

os impactos positivos já alcançados e consolidando as boas práticas que têm vindo a ser seguidas, 

assegurando o cumprimento dos objetivos fixados e dando continuidade à adoção de medidas estruturais, 

com reflexos a médio e longo prazo. 

Nomeadamente, impõe-se à Inspeção Tributária não só a deteção das situações abusivas que compõem 

uma fatia significativa da economia informal, mas essencialmente daquelas situações passíveis de 

consubstanciar comportamentos ilícitos e que se traduzem normalmente em condutas fraudulentas 

adotadas com vista a alcançar os mesmos efeitos (os de manter uma parte ou a totalidade da atividade 

económica na informalidade). 

 

2.5.1. Áreas de Intervenção 

A Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE), enquanto unidade 

orgânica da Inspeção Tributária elegeu, em 2014, e com caráter prioritário para a sua atuação, as 

seguintes áreas/setores: 

 A investigação administrativa, efetuada no âmbito das competências inspetivas da AT, mas 

orientada para a deteção e combate à fraude; 

 A investigação criminal, quer de crimes detetados no âmbito das investigações administrativas 

efetuadas, quer de outros crimes tributários, em especial os de elevada complexidade e 

envolvendo mais de um distrito. 

Foi ainda considerado como igualmente prioritário o incremento da cooperação com outras entidades, 

nomeadamente com a Unidade de Ação Fiscal da GNR (UAF), a manutenção da colaboração com o Ministério 

Público, a PJ e a DGAIEC, e a cooperação administrativa com outros Estados membros da União Europeia. 

 

2.5.2. Investigação administrativa 

Nesta área, o conjunto de atividades desenvolvidas tiveram como enfoque a prevenção, o controlo e 

deteção da fraude: 

 Envolvendo contribuintes a operar em economia paralela, nomeadamente em operações 

bancárias suspeitas, operações efetuadas por entidades não registadas e enriquecimento não 

justificado;  

 Ao IVA nas aquisições intracomunitárias, nomeadamente no setor da informática, no setor 

automóvel, no setor da venda de pneumáticos, nas importações com a utilização do regime 

aduaneiro 42 e nas transações de licenças de emissão de CO2; 

 Operações efetuadas através de sites na internet, designadamente a venda de vouchers e aluguer 

de alojamento; 

 Sujeitos passivos não declarantes ou com divergências em aquisições intracomunitárias ou nos 

anexos O e P. 
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Fraudes que envolvem sujeitos passivos supostamente a operarem em economia 

paralela 

Operações bancárias suspeitas 

Foram concluídas diversas ações de investigação relativamente a operações bancárias com indícios da 

prática de crimes de natureza fiscal. Estas situações foram comunicadas à Antifraude Tributária pela 

Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária (UIF). 

Investigação de outras operações 

Foram efetuadas diversas ações de investigação junto de contribuintes inseridos em setores de atividade, 

relativamente aos quais existiam indícios da prática de ilícitos fiscais, destacando-se as seguintes: 

 Ações relacionadas com obtenção de reembolsos falsos, de IRS e IRC, que originaram a 

instauração de processos de inquérito, pela prática do crime de burla tributária; 

 Ações relacionadas com a obtenção fraudulenta de indemnização de seguradoras, utilizando para 

o efeito faturas falsas e originando assim também prejuízo para o Estado, em sede de IVA; 

 Ações relacionadas com a prestação de serviços de organização de eventos; 

 Ações relacionadas com o aluguer de apartamentos, efetuado através de sites na internet, tendo 

resultado propostas de inspeção e pedidos de parecer à área da gestão com vista ao 

enquadramento das operações. 

Cessações oficiosas 

Também foram detetadas diversas situações de sujeitos passivos com atividade declarada em diferentes 

setores da economia, identificados como não declarantes e com sede ou domicílio fiscal em centros de 

escritórios, gabinetes de contabilidade ou outras situações indiciadoras do não exercício efetivo de qualquer 

atividade. Nestas situações foram efetuadas diligências externas, de que resultaram dezenas de cessações 

oficiosas de atividade em que se confirmou não existir estrutura adequada para o exercício da mesma. 

Fraude ao IVA nas aquisições intracomunitárias 

No âmbito do combate à fraude ao IVA nas aquisições intracomunitárias, foram efetuadas diversas 

ações no ano de 2014, das quais se destacam as seguintes: 

Controlo e acompanhamento de empresas do setor da informática 

Com o controlo apertado que as administrações tributárias dos diversos Estados membros da UE tem 

vindo a fazer nesta área, os mentores das redes de fraude intracomunitária ao IVA têm procurado 

setores alternativos com vista a obterem benefícios indevidos e causarem elevados prejuízos aos 

diversos Estados membros da UE.  

No entanto, e dado que continuam a surgir em Portugal alguns casos isolados neste setor, 

designadamente através da utilização de empresas “conduit company”, que embora não causem 

prejuízo ao Estado português, fazem parte de redes que operam noutros Estados membros da UE, a 

Antifraude Tributária tem continuado a acompanhar com atenção estes operadores económicos. 

Fraude ao IVA associada ao setor da comercialização de telemóveis 

Com a adoção por parte da Holanda do “reverse charge” neste setor, com vista ao combate à fraude 

nesse país, verificou-se uma deslocalização da fraude para outros países da Europa. A situação foi 

detetada devido ao aumento de reembolsos de IVA solicitados por empresas, com uma pequena 

estrutura e que habitualmente não solicitavam um valor tão elevado de reembolsos. 

Da análise desses reembolsos verificou-se que os mesmos resultavam de transmissões intracomunitárias 

ou exportações de elevadas quantidades de telemóveis, especialmente dos mais caros. 

Foi montada uma operação para deteção e desmantelamento da rede de fraude, tendo a Unidade 

Antifraude Tributária, em conjunto com o Ministério Público, efetuado um acompanhamento apertado 

do setor, tendo sido concluídas dezenas ações de investigação em 2014, encontrando-se ainda muitas 

outras em curso, com vista a um acompanhamento apertado do setor. 
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Foram instaurados diversos processos de inquérito, por indícios da prática dos crimes de fraude e fraude 

qualificada, tendo já sido congeladas pelo Ministério Público dezenas de contas bancárias, por onde 

circulava o dinheiro da fraude. 

Fraude no setor automóvel 

No ano de 2014, a Antifraude Tributária continuou a sua intervenção junto de operadores indiciados 

como fraudulentos na transmissão de viaturas usadas adquiridas em outros Estados membros, situações 

em que muitas vezes recorrem a esquemas de fraude através de: 

i) Aquisição de viaturas usadas segundo o regime normal do IVA, com posterior alteração ilícita 

para o regime de bens em segunda mão, bastante mais favorável dado implicar uma redução 

da base tributável; 

ii) Omissão de atividade de intermediação para efeitos fiscais; e  

iii) Criação de empresas “conduit company”, só com circuitos de papel, sem que as viaturas 

alguma vez deem entrada no território nacional, com o objetivo de facilitar a fraude noutros 

Estados membros da UE. 

Fraude noutros setores 

O controlo apertado que a AT tem exercido sobre o setor da informática, consumíveis e telemóveis, tem 

levado a que os mentores das redes de fraude ao IVA tenham tentado procurar outros setores de 

atividade onde possam, de forma mais fácil, dissimular as suas atividades fraudulentas. 

Em 2014 foram desencadeadas dezenas de ações de investigação administrativa, relacionadas com 

eventual fraude ao IVA noutros setores da economia, das quais se destacam: 

 Ações relacionadas com o setor da comercialização de metais preciosos, designadamente 

grenalha de prata; 

 Ações de investigação ao setor dos congelados de peixe e mariscos, tendo-se detetado em 

2012, uma rede de fraude ao IVA a operar em pleno, e continuado em 2013 e 2014 o 

acompanhamento do setor. A investigação criminal ainda se encontra a decorrer. 

Arrendamento de curta duração (alojamento local) 

A ITA, atenta ao intenso crescimento registado nos últimos anos ao nível da procura turística em 

Portugal, tem vindo a dedicar uma especial atenção ao setor do alojamento turístico de curta duração. 

Efetivamente, trata-se de um sector com um peso significativo na economia portuguesa, cuja principal 

característica é a existência de muitos operadores mas de reduzida dimensão. 

Acresce ainda o risco inerente à desmaterialização das operações realizadas através dos sites de reserva, 

que tem como principal consequência a omissão de rendimentos por parte dos prestadores de serviços 

de alojamento. De facto, os consumidores finais são maioritariamente particulares, na sua maioria 

residentes noutros Estados membros ou em países terceiros, que não exigem a emissão de fatura 

aquando da sua deslocação a Portugal, o que potencia a evasão fiscal neste setor.   

Na sequência da identificação das fragilidades do sector e com o objetivo de combater a informalidade 

registada, a AT colaborou na criação do regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de 

alojamento local – Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto. Este Decreto-Lei teve entrada em vigor a 

29 de novembro de 2014 e introduziu diversas alterações, de que se salienta, pela sua importância em 

termos de combate à evasão fiscal: 

 A obrigatoriedade da entidade exploradora do imóvel se encontrar registada para a atividade 

de prestação de serviços de alojamento, aquando do registo do estabelecimento de alojamento 

local;  
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 A atribuição, a cada estabelecimento de alojamento local de um número de registo, que deve 

ser visível na publicitação ou merchandising do estabelecimento de alojamento, 

nomeadamente nos sites;  

 O envio semestral à AT, pelo Turismo de Portugal, I.P., da informação relativa aos imóveis 

inscritos para a prática da prestação de serviços de alojamento. 

Na sequência do estudo efetuado ao setor, foram implementadas no terreno ações de controlo 

efetuadas junto dos sujeitos passivos a operar no mesmo. 

Em resultado do conhecimento adquirido nas ações de prospeção, a Inspeção Tributária realizou já no 

ano de 2014 uma ação a nível nacional junto de 80 estabelecimentos de alojamento local, espalhados 

por todo o território nacional, com o objetivo de identificar a existência de estadias não faturadas e a 

consequente omissão de rendimentos por parte destes operadores, o que culminou na realização de 

ações locais de inspeção.   

Venda de vouchers através da internet 

Nos últimos anos assistiu-se em Portugal à introdução de um novo modelo de negócio, designado por 

“vendas em grupo”, efetuadas através da internet, oferecendo aos consumidores descontos na ordem 

dos 50% a 70%, podendo muitas vezes atingir os 90%. 

Este modelo de negócio nasceu em 2008 nos Estados Unidos da América, tendo-se posteriormente 

expandido à Europa, incluindo Portugal. O seu crescimento foi de tal forma que hoje em dia existem 

algumas dezenas de sites de compras coletivas, existindo inclusive outros que agregam todas as ofertas 

num único portal. 

O cliente final, munido do voucher, desloca-se ao prestador que lhe presta o serviço. Na maior parte dos 

casos verificou-se que não era emitida qualquer fatura, ficando por isso a dúvida se o IVA estava a ser 

liquidado e o ganho devidamente declarado. 

Considerando a existência de fortes indícios de que os parceiros das empresas que comercializam 

vouchers também não estariam a faturar os respetivos serviços prestados, foram controlados os que 

apresentavam volumes de negócio considerados relevantes, tendo-se confirmado o não registo dos 

serviços prestados, tendo sido iniciadas ações de inspeção para efeitos de apuramento dos montantes 

em falta. 

2.5.3.  Investigação Criminal 

Nesta área, o conjunto de atividades desenvolvidas tiveram como enfoque: 

 A investigação de inquéritos em que foi delegada competência no Diretor da DSIFAE nos 

termos do n.º 1 do artigo 41.º do RGIT; 

 A investigação de inquéritos conjuntamente com outros OPC; e  

 A investigação de inquéritos conjuntamente com a PJ em equipas mistas nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 41.º do RGIT ou do protocolo celebrado com a PJ. 

2.5.4. Combate ao Contrabando 

Com especial recurso a interceções telefónicas, foi finalizado em 2014 um processo, com proposta de 

acusação pela prática dos crimes de contrabando (resultantes de apreensões efetuadas a vários 

arguidos de cerca de 600.000 cigarros) e de introdução fraudulenta (pela apreensão de mais ou menos 

1.500 litros de bebidas alcoólicas). Foi ainda proposta a instauração de processos de contraordenação e 

a emissão de certidões para abertura de novos inquéritos, com base nos indícios da prática reiterada de 

crimes de contrabando por outros suspeitos. 
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3. RESULTADOS OBTIDOS 

No atual sistema fiscal português, sustentado fundamentalmente no ato declarativo do contribuinte e no 

pressuposto da sua veracidade, torna-se particularmente relevante a ação de controlo fiscal a exercer pela 

administração fiscal para combater a fraude e evasão fiscal. 

Em sentido amplo, dir-se-á que o trabalho da Inspeção Tributária incide sobre as várias brechas do 

incumprimento formal e/ou substancial entre o nível de cobrança teórica total (ótimo real do sistema) e o nível 

de cobrança correspondente ao imposto pago. 

Uma estratégia bem formulada e eficazmente executada permite a identificação de um conjunto de 

prioridades, para as quais deverão ser dirigidos os recursos, auxiliando a tomada de decisão e contribuindo 

decisivamente para um melhor desempenho. 

Não se pode deixar de ter presente que o sucesso da estratégia delineada para a Inspeção depende do total 

envolvimento da organização e implica formulação, comunicação, execução, monitorização e revisão da 

estratégia. 

Assim, a atuação da Inspeção Tributária e Aduaneira deverá continuar orientada para: 

 Se afirmar como uma organização moderna, transparente e produtiva, que presta um serviço de 

elevada eficácia; 

 Melhorar a segmentação de contribuintes / análise de risco; 

 Incrementar a colaboração com outras entidades públicas e privadas, tanto nacionais como 

internacionais; 

 Aumentar os níveis de eficiência e eficácia dos serviços; 

 Agilizar e reforçar o combate à fraude e evasão fiscais; 

 Melhorar os sistemas de gestão;   

 Otimizar os recursos humanos e materiais através de formação adequada e correta afetação às tarefas 

de controlo.  

 

3.1. O contributo do combate à fraude fiscal e à economia paralela em 2014 

O presente capítulo visa expor de modo detalhado o valor arrecadado através das atividades inspetivas de 

combate à fraude e evasão fiscais levadas a cabo pela AT, bem como aferir qual o papel desempenhado 

pelos ganhos de eficiência da administração tributária no crescimento da receita arrecadada no ano de 

2014. 

No ano de 2014 o valor do combate à fraude e evasão fiscais superou os 2,5 mil milhões de euros 

(2.550M€), em resultado da ação inspetiva, da recuperação de dívidas por via coerciva e de coimas por 

infrações fiscais. Por outro lado, os ganhos de eficiência da AT no combate à economia paralela ascenderam 

a 760M€. 
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3.1.1. Resultados do Combate à Fraude e Evasão Fiscais em 2014 

O efeito do combate à fraude mede-se pelos resultados alcançados pela atividade inspetiva nas 

seguintes áreas: 

 Regularizações voluntárias de imposto em resultado da atividade inspetiva; 

 Notas de cobrança em sede de IRS, IVA e IRC e outros impostos, em resultado de correções 

efetuadas pela inspeção tributária; 

 Cobrança coerciva de impostos; 

 Coimas cobradas por infrações fiscais. 

Com efeito, no quadro seguinte, podemos verificar o contributo de cada uma destas rubricas para o 

total da receita arrecada por via de ações que visaram o combate à fraude e evasão fiscal no ano de 

2014. 

 

Quadro 10 - Resultados do Combate à Fraude e Evasão Fiscais 2014, milhões de euros 

  2014 

Regularizações voluntárias de imposto em resultado da atividade inspetiva 129 

Notas de cobrança em resultado de correções efetuadas pela inspeção tributária 1.041 

Cobrança coerciva de impostos 1.148 

Coimas por infrações fiscais 232 

Total Final: 2.550 

 

Conclui-se deste modo que, no ano de 2014, em resultado da ação inspetiva, da recuperação de dívidas 

por via coerciva e coimas que o valor do combate à fraude e evasão fiscais superou os 2,5 mil milhões de 

euros (2.550 M€). Esta metodologia é utilizada internacionalmente para apurar o resultado anual do 

combate à fraude.2 

 

3.1.2. Resultados do Combate à Economia Paralela em 2014 

Em 2014, a receita fiscal do subsetor Estado ascendeu a 37.111 milhões de euros. No ano de 2013 essa 

receita foi de 36.273 milhões de euros. No entanto, se excluirmos o efeito extraordinário do RERD3 e de 

outros efeitos contabilísticos, nomeadamente as transferências de IRS para os Municípios4 e a 

contabilização da Contribuição sobre o Setor Bancário
5
, o valor da receita fiscal do Estado em 2013 teria 

sido de 35.861 milhões de euros.  

Em 2014, a receita fiscal do subsetor Estado deve ser ajustada do efeito do Crédito Fiscal ao 

Investimento em sede de IRC. Excluindo este efeito one off a receita fiscal do subsetor Estado em 2014 

teria ascendido a 37.336 milhões de euros. 

Nestes termos, a receita ajustada arrecadada em 2014 apresenta um crescimento de 1.475 milhões de 

euros face à receita ajustada de 2013.  

Este crescimento de 1.475 milhões de euros acontece num cenário em que foram feitas as alterações 

legislativas constantes no quadro seguinte: 

 

                                                             
2
 Ver exemplos semelhantes em outros países europeus, nomeadamente Espanha e França. 

3 RERD: 930 milhões de euros 
4
 Seguindo a recomendação do Tribunal de Contas  

5 Em 2013, ao contrário de 2014, esta contribuição não foi registada na receita fiscal do subsetor Estado. 
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Quadro 11 - Medidas de Política Fiscal em 2014 

(milhões de euros) 

Medidas de Politica Fiscal 2014 
Valor (milhões de 
euros) 

Impostos Diretos -30 

                                  IRC -30 

Impostos Indiretos 140 

                                  Imposto sobre o Tabaco e Álcool 105 

                                  IUC 35 

Total  110 

 

Deste modo, o crescimento da receita fiscal do Estado em 2014 resulta de: 

 Melhorias verificadas na atividade económica, materializadas na revisão do cenário 

macroeconómico constante no Orçamento de Estado para 2015; 

 Medidas de política fiscal presentes no quadro acima; 

 Ganhos de eficiência verificados ao longo de 2014 na cobrança de impostos por parte da AT.  

Com efeito, tendo em conta a evolução das variáveis macroeconómicas no ano de 2014, apenas 41% 

(607 milhões de euros) da variação entre a receita fiscal de 2013 e a receita fiscal de 2014 se deve à 

melhoria da atividade económica verificada em 2014, sendo os restantes 59% (867 milhões de euros) 

resultantes de medidas de política fiscal e do aumento da eficiência da administração fiscal devido à 

otimização e modernização dos processos de cobrança de impostos. 

Quadro 12 - Evolução receita fiscal do Estado ajustada 2013 e 2014 6 

(milhões de euros) 

 

Releve-se, em particular, o contributo expressivo dos ganhos de eficiência da AT em matéria de 

cobrança em 2014, que ascendeu a 757 milhões de euros, representando 51% do total da variação da 

receita fiscal ajustada do subsetor Estado em 2014. 

Os resultados obtidos com as reformas introduzidas são muito expressivos e traduzem-se 

simultaneamente no aumento da receita fiscal cobrada e no aumento do número de contribuintes 

cumpridores. Com efeito, em 2014, o cumprimento voluntário nos três principais impostos (IVA, IRS e 

IRC) atingiu o valor recorde de 93,4% (o que representa uma taxa de incumprimento de apenas 6,6%), o 

que compara com o valor de 87,2% em 2010 (o que representou uma taxa de incumprimento de 12,8%), 

consolidando a trajetória descendente verificada o longo dos últimos quatro anos. 

Nestes termos, este aumento da receita fiscal resultante da crescente eficácia dos métodos e meios da 

AT é induzido diretamente por um aumento do número de contribuintes a pagar os impostos devidos, 

                                                             
6 Ver referências metodológicas em anexo. 

2013 

Ajustado

2014 

Ajustado

Diferença 

13-14

Valor 

explicado 

pela 

Economia

% 

Medidas 

de 

Politica 

Fiscal 

2014

% 

Ganhos de 

Eficiência da 

Autoridade 

Tributária

% 

Receita Fiscal 35.861 37.336 1.475 607 41% 110 7% 757 51%

Impostos Diretos 17.241 17.758 516 193 37% -30 -6% 353 68%

Impostos Indiretos 18.620 19.579 959 415 43% 140 15% 404 42%
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ou seja, pela formalização da economia paralela, não onerando adicionalmente os contribuintes 

cumpridores. 

Em resultado do reforço da eficiência da cobrança da receita fiscal, através de um alargamento 

significativo da base tributável (número de entidades a emitir fatura) como nunca tinha ocorrido em 

Portugal, a receita fiscal contribui de forma determinante para atingir as metas orçamentais (défice) a 

que Portugal se comprometeu a nível internacional.  

 

3.2. Inspeção Tributária 

No decorrer de 2014 foram desenvolvidas medidas e concretizadas as ações de acompanhamento do plano 

de atuação da AT. A monitorização efetua-se tendo por finalidade o controlo da execução e a eventual 

deteção de desvios que se registem tanto ao nível dos objetivos traçados e que foram previamente 

estabelecidos, mas também do correto ajustamento e adequação dos respetivos indicadores. 

Nestes termos, a AT introduziu um conjunto de medidas que direta ou indiretamente contribuiu para o 

combate e consequente redução da fraude fiscal. Na vertente de prevenção e combate à evasão e fraude 

fiscais e aduaneiras, e à semelhança do que tem vindo a suceder nos últimos anos, a aposta centrou-se em 

duas frentes:  

 Manutenção e intensificação dos controlos massivos e automáticos, a cargo, fundamentalmente, das 

áreas de gestão do imposto;  

 Enfoque da inspeção tributária nas situações de fraude e evasão de maior complexidade, que exigem 

uma atuação e investigação “no terreno”. 

Possuidores de um caráter estruturante, estes objetivos decorrem das expectativas que a Inspeção 

Tributária colocou no desenvolvimento sustentado de novos métodos, que potenciaram quer os resultados 

da atividade de controlo, quer a própria qualidade eficácia e eficiência da atividade inspetiva verificada.  

Deste modo, as atividades desenvolvidas pela AT em 2014 assentaram em aspetos chave que deveriam ser 

objeto de melhoria e que orientaram os planos de ação a desenvolver por cada unidade orgânica, em 

consonância com os objetivos definidos para a Direção-Geral: 

 A melhoria dos resultados/produtividade das ações de inspeção, sendo neste âmbito fundamental: 

i. A dinamização do processo de seleção, aumentando a qualidade da mesma e a eficácia da 

seleção de alvos, procedendo-se a uma correta identificação dos contribuintes/operadores 

económicos de risco, bem como das áreas de risco potenciais;  

ii. A utilização de novas fontes de informação associada ao recurso a inovadoras ferramentas de 

seleção que permitem gerir com eficiência os recursos disponíveis; 

iii. A melhoria das metodologias utilizadas e o desenvolvimento de novas metodologias, no que 

se refere à realização das ações; 

iv. A melhoria do hardware à disposição dos inspetores tributários resultante da aquisição de 

novos equipamentos; 

v. A utilização de forma eficiente das novas tecnologias da informação e comunicação; e 

vi. O aumento do enfoque nos contribuintes que operam fora do sistema, fundamentalmente, 

através da crescente dinamização e incremento da cooperação com o Ministério Público e a 

Polícia Judiciária, bem como com outras administrações fiscais, particularmente as de outros 

Estados membros da União Europeia. 
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3.2.1. Cumprimento dos objetivos fixados 

Como se referiu, a missão da administração fiscal não se esgota na função inspetiva, sendo os seus 

recursos afetos às diversas áreas de intervenção em função das necessidades específicas. 

Tendo em conta os recursos afetos à área da Inspeção, foram fixados objetivos para o ano de 2014 que 

se materializaram no valor das correções (convertidas em imposto) e no número de ações efetuados, 

valoradas de acordo com o seu grau de complexidade. 

Qualquer dos referidos objetivos foi superado no ano em causa como decorre do quadro abaixo: 

Quadro 13 – Objetivos para 2014 

OBJETIVOS FIXADO REALIZADO  
TAXA 

REALIZAÇÃO 

Valor das Correções em M€  1.350 1.546 114,5% 

N.º de Ações em pontos 24.320,25 31.636,75 130,1% 

 

Em 2014, o valor monetário das correções inspetivas tributárias foi de 1.546M€, o que, face ao rácio 

entre o previsto e o realizado, se traduz numa taxa de realização de 114,5%. 

3.2.2. Falta de entrega de declarações periódicas 

O objetivo de equidade deve promover uma repartição justa da carga fiscal entre os contribuintes, o 

que requer uma administração fiscal eficaz e rigorosa na exigência do cumprimento das obrigações 

fiscais, prevenindo e sancionando os comportamentos de evasão e de fraude fiscais. Neste sentido, têm 

vindo a ser identificados os contribuintes que não cumprem as suas obrigações declarativas e que, em 

consequência, são notificados para a sua apresentação. 

No âmbito do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, o número de declarações entregues 

diminuiu em resultado da redução do número de declarações de substituição entregues (consequência 

direta do pré-preenchimento das declarações de rendimento), enquanto o número de declarações 

detetadas em falta tem vindo a diminuir. 

Gráfico 10 – Declarações de IRS (Modelo 3) – Recebidas e detetadas em falta 

 

A inexistência de faltosos relativos ao ano de 2012, resulta fundamentalmente do facto do respetivo controlo 

só ter ocorrido no início de 2014. 

Tendo por base os faltosos identificados em 2014, para os exercícios de 2010 a 2013, e depois de efetuadas 

as correspondentes liquidações, foram apurados os valores constantes do gráfico infra. 
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Gráfico 11 – Valores globais das liquidações de declarações faltosos 

Em sede de IRC, como se pode constatar, o número de declarações subiu de 457.085 declarações modelo 22 

para 461.297, sendo que, para idêntico período, o n.º de declarações entregues fora do prazo em 2014 

(36.794) foi inferior ao valor do período homólogo (37.709). 

Gráfico 12 – Declarações de IRC (Modelo 22) – Recebidas e detetadas em falta 

 

Durante o ano de 2014 foram emitidas 41.283 cartas aviso a contribuintes faltosos da modelo 22, sendo 

3.427 do período de 2012 e 37.856 do período de 2013, para efeitos de regularização voluntária da 

respetiva obrigação declarativa e pagamento do imposto autoliquidado.  

No âmbito do IVA, o número de declarações entregues pelos sujeitos passivos, no ano de 2014 

apresentou um acréscimo contrariamente ao sucedido no período homólogo.  

Gráfico 13 – IVA – Número de Declarações Periódicas, por ano 

 

3.2.3. Ações de controlo realizadas pela Inspeção Tributária 

Durante o ano de 2014 foram realizadas a nível nacional 76.106 ações de inspeção ao nível do controlo 

preventivo e corretivo, sendo que as de cariz corretivo se focaram em ações de maior complexidade. A 
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este número devem ser somadas cerca de 85 mil ações que resultam diretamente das divergências 

detetadas através do sistema e-fatura e da declaração mensal de remunerações, já referidas, para um 

total de mais de 160 mil ações de inspeção e de controlo. 

Das ações realizadas em 2014, 34.340 foram de comprovação e verificação (45,1%) e 41.766 foram de 

informação e prevenção (54,9%). Nas ações de comprovação e verificação, em cerca de 

aproximadamente um terço, foram efetuadas pelos sujeitos passivos regularizações voluntárias à 

matéria coletável ou ao imposto. 

Na área do controlo inspetivo, foram as ações de controlo de pessoas coletivas, quer internas quer 

externas, que mais contribuíram para o número de ações realizadas. 

Foram ainda realizadas ações de controlo preventivo, tais como recolhas de informação, ações 

conjuntas com outros organismos da administração pública e de controlo de bens em circulação. 

 

3.2.4. Correções à matéria coletável 

Durante o ano de 2014, as correções às bases tributáveis declaradas pelos contribuintes ascenderam a 

4.592M€.   

No gráfico que a seguir se apresenta constata-se que no referido ano, o IRC representou cerca de 60% 

do total das correções à matéria coletável, o IRS cerca de 8% e os outros impostos cerca de 32%, o que 

reflete uma orientação focalizada no controlo preferencial de sujeitos passivos de IRC. 

Gráfico 14 – Correções à Matéria Coletável, por imposto 

 

3.2.5. Regularizações voluntárias em resultado da atuação da Inspeção Tributária 

Quanto às regularizações de imposto diretamente encontrado em falta, atingiu-se em 2014 o valor de 

129M€, mais 10M€ do que no ano anterior. De facto, face ao período homólogo, verifica-se um 

crescimento dos montantes de imposto detetado em falta, regularizado voluntariamente pelos sujeitos 

passivos em resultado de ações inspetivas. 
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Gráfico 15 – Valor das regularizações voluntárias ao Imposto (M€) 

 

3.2.6. Notas de cobrança resultantes da atuação da Inspeção Tributária 

Apresenta-se nesta parte do relatório as notas de cobrança com origem em intervenções da inspeção 

tributária. 

IRC – Notas de cobrança  

Em 2014 foram emitidas 2.880 notas de cobrança no valor de 514 M€, tendo origem em correções 

efetuadas pela Inspeção Tributária, o que representa 62% de aumento relativamente ao ano anterior. 

Gráfico 16 - IRC – Valor das notas de cobrança por ano de inspeção (M€) 

IRS – Notas de cobrança  

Com base em inspeções efetuadas a pessoas singulares, em 2014 foram emitidas 2.917 notas de 

cobrança, que representam 134 M€. 

O número de liquidações efetuadas a pessoas singulares têm vindo a decrescer em consequência de 

medidas preventivas adotadas, nomeadamente o pré-preenchimento (que evita erros e omissões). Mas 

tal não tem impedido o aumento do valor cobrado, demonstrando a eficácia da atuação da AT. 

Gráfico 17 – Valor das notas de cobrança, por ano de inspeção (M€) 
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IVA – Notas de cobrança  

No ano de 2014, foram emitidas 23.844 notas de cobrança com base em correções efetuadas pela 

Inspeção Tributária. O imposto encontrado em falta ascendeu a 354 M€. 

Gráfico 18 – Valor das notas de cobrança por ano de inspeção (M€) 

 

3.2.7. Imposto encontrado em falta 

Relativamente aos impostos encontrados em falta, nos quais se incluem as retenções na fonte de IRC, 

IRS, Imposto do Selo e IVA não liquidado, o respetivo montante ascendeu a 628M€. 

Gráfico 19 – Total de Imposto detetado em falta (M€) 

 

3.2.8. Liquidações oficiosas de IRC 

Como forma de reação ao incumprimento declarativo, o Código do IRC permite a emissão de liquidações 

oficiosas quando o contribuinte não efetue a autoliquidação a que está obrigado. 

No ano de 2014 foram emitidas 29.809 liquidações oficiosas, correspondente a uma matéria coletável 

total de 124,7M€. 

 

3.2.9. Liquidações oficiosas de IRS 

Em 2014 foram emitidas 52.286 liquidações oficiosas a faltosos declarativos de IRS, representando um 

valor de rendimento coletável de 142,5M€. 
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3.2.10. Atividade inspetiva da Unidade de Grandes Contribuintes 

Em 2014, a UGC realizou 340 inspeções às grandes empresas sujeitas à sua supervisão, tendo procedido 

a correções à matéria coletável num valor correspondente a 370 M€, um aumento de 4,7% face ao ano 

de 2013. 

 

3.2.11. Mapa global da cobrança líquida das alfândegas 

Os valores apresentados no próximo quadro respeitam às cobranças efetuadas pelas alfândegas, 

independentemente do destinatário dessa cobrança (receitas do Estado, receitas das Regiões 

Autónomas, receitas do Orçamento da União Europeia, do Fundo Florestal Permanente, do Fundo 

Português do Carbono ou da Contribuição de Serviço Rodoviários), deduzidas dos reembolsos pagos. 

Quadro 14 - Cobrança líquida das alfândegas 

 

3.2.12. Levantamento do sigilo bancário 

O regime de derrogação do sigilo bancário consta dos artigos 63.º e 63.º-B da LGT e ao longo dos anos 

tem vindo a ser alvo de sucessivas alterações. Durante os anos de 2012 a 2014 foram instaurados 1.203 

procedimentos que culminaram em 292 decisões de levantamento do sigilo e 932 processos com 

autorização voluntária do sujeito passivo ou de terceiros.  

Em 2014, foram instaurados 457 procedimentos administrativos de derrogação do sigilo bancário, tendo 

sido concluídas 90 decisões de levantamento de sigilo e 366 processos por autorização voluntária ou 

notificação do projeto de levantamento do sigilo bancário, conforme o seguinte gráfico. 

Gráfico 20 – Processos de levantamento do sigilo bancário  

 

 

2012 2013 2014

Nº de processos abertos em que foi solicitado levantamento do sigilo bancário 332 414 457

Nº de processo resolvidos por autorização voluntária 251 315 366

Nº de decisões de levantamento do sigilo notificadas ao contribuinte (n.º 4 e 5, art.º 63.º-B LGT) 87 108 81

 Nº de decisões de levantamento do sigilo notificadas a familiares ou a terceiros (n.º 2 e 5, art.º 63.º-B) 0 7 9

Nº de recursos jurisdicionais interpostos pelo contribuinte e/ou familiares/terceiros 5 35 29

 Nº de sentenças proferidas pelo Tribunal a favor da Autoridade Tributária e Aduaneira 6 29 22

Nº de sentenças proferidas pelo Tribunal a favor do contribuinte 1 6 2

Nº de sentenças proferidas pelo Tribunal a favor dos familiares e terceiros 0 1 2
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3.2.13. Tributação por métodos indiretos 

Em 2014, o número de ações em que foi utilizada a tributação por métodos indiretos em IRC decresceu, 

tal como o valor das correções efetuadas têm vindo a decrescer, fruto de uma preferência pela 

utilização de métodos diretos face à sua maior objetividade.  

 

Gráfico 21 – Número de Ações com avaliação indireta 

 

Os montantes corrigidos constam do Gráfico seguinte: 

Gráfico 22 – Montante corrigido por avaliação indireta (M€) 

 
Em 2014, o peso das correções efetuadas por utilização de métodos indiretos representa 5,6% do total 

das correções efetuadas, refletindo a evidência de que a esmagadora maioria das correções são 

efetuadas pelo método direto. 
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3.3. Justiça tributária 

3.3.1. Contencioso administrativo 

O contencioso administrativo constitui, nos termos da lei, a forma como os contribuintes podem reagir 

perante os órgãos inseridos dentro da administração, contra os atos de que são destinatários, 

dispensando formalidades e pagamento de custas. 

Em 2013, procedeu-se à migração do Sistema de Gestão de Procedimento de Revisão Administrativa 

(SIGEPRA) para o Sistema de Contencioso Administrativo Tributário (SICAT), sendo atualmente esta a 

aplicação informática que suporta o contencioso administrativo. Neste momento, o SICAT tramita os 

procedimentos de revisão administrativa, com destaque para as reclamações graciosas e os recursos 

hierárquicos. 

Origem dos processos instaurados 

Gráfico 23 – Processos instaurados por valor de liquidação reclamada e por imposto 

 

Da análise do gráfico verifica-se que, o IRS, o IUC, o IMT e o IS, no seu conjunto, representam 75% dos 

processos de revisão administrativa instaurados. De forma inversa, o IVA e o IRC têm um peso conjunto 

de apenas 5% do total de processos de revisão administrativa, que foram instaurados ao longo do ano 

de 2014. 

Processos Instaurados e extintos 

Gráfico 24 - Revisões Administrativas – Valores chave 
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Em 2014, a instauração de processos de revisão administrativa manteve-se constante, quando 

comparada com o ano de 2013. Desta forma, pode afirmar-se que a administração fiscal logrou evitar o 

crescimento dos níveis de contencioso administrativo. 

Antiguidade dos processos em saldo 

Gráfico 25 – Revisões Administrativas – Processos pendentes em 2014 – Antiguidade 

 

Em 31 de dezembro de 2014 o saldo era constituído por 3.697 processos pendentes, dos quais apenas 

484 (13%), são relativos a anos anteriores a 2014, a maior parte dos processos pendentes 3.213 (87%) 

foram instaurados no decorrer de 2014. Ressalta do gráfico que o saldo é essencialmente composto por 

processos instaurados no último trimestre, pelo que ainda decorria o prazo legal para a sua tramitação 

(Artigo 57.º da LGT). 

Sentido da decisão dos processos concluídos em 2014  

Gráfico 26 - Sentido da decisão dos processos extintos 

 

De destacar que uma parte significativa das decisões favoráveis ao contribuinte respeita a reclamações 

apresentadas em resultado do preenchimento incorreto das declarações, pelo que a diferença entre a 

percentagem de deferimento e indeferimento das reclamações graciosas é, na realidade, bastante 

menor. 
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Eficiência dos procedimentos de Revisão Administrativa  

Gráfico 27 - - Eficiência dos procedimentos de Revisão Administrativa 

Em 2014, a AT obteve uma taxa de eficácia de contencioso administrativo de 82,57%, ligeiramente 

superior quando comparado com os resultados do período homólogo, que foi de 82,36%. Esta taxa de 

eficácia engloba todos os procedimentos administrativos tramitados na AT, nomeadamente as revisões 

administrativas e os recursos hierárquicos. 

Tempo médio de conclusão dos processos/meses  

Gráfico 28 – Revisões Administrativas – Evolução do tempo médio de conclusão (em meses) 

 

Destaca-se que, em 2005, os processos administrativos demoravam, em média, 291 dias a concluir, 

sendo que, em 2014, os processos foram concluídos, em média, em 25 dias. Já os processos de recurso 

hierárquico demoravam em média 334 dias em 2012, sendo que em 2014 estes processos foram 

concluídos em 318 dias. 

Recursos hierárquicos 

Os recursos hierárquicos apenas foram globalmente informatizados em 2012 pelo que, neste âmbito 
não existe evolução histórica referente a anos anteriores. Assim, no ano de 2014 verifica-se que a taxa 

de realização do ano é de 96%, resultando um saldo de 4.603 processos pendentes, sendo que o Tempo 

Médio de Conclusão (TMC) apurado é de 318 dias. 
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Gráfico 29 – Recursos hierárquicos – Valores chave 

 

Gráfico 30 – Recursos hierárquicos – antiguidade 

 

A antiguidade do saldo de recursos hierárquicos encontra-se distribuída entre processos instaurados em 

anos anteriores a 2014 (1.751/38%) e em 2014 (2.852/62%). 

 

Gráfico 31 – Recursos hierárquicos – sentido da decisão  

 

O sentido da decisão dos recursos hierárquicos extintos apresenta um elevado número das decisões de 

indeferimento (3.472/67%). 
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3.3.2. Contencioso judicial 

Os contribuintes podem, nos termos legais, reagir perante os tribunais contra os atos de que são 

destinatários, designadamente, apresentando impugnações judiciais, oposições, embargos de terceiros 

e reclamação de atos em execução fiscal. 

No âmbito destes processos, cabe à AT a remessa do pedido (quando entregue num serviço de finanças) 

para o tribunal, a organização do processo administrativo e a possibilidade de revogação (total ou 

parcial) na fase de contestação do pedido apresentado. 

No contexto das medidas da troika existia o compromisso de estabelecer um sistema integrado de 

tecnologias de informação, entre a administração fiscal e os Tribunais Fiscais (TAF). O sistema entrou em 

produção em 5 de dezembro de 2011, passando a AT a receber informação proveniente do SITAF, 

relativa a: 

 Entrada do processo nos tribunais; 

 Diligências processuais que ocorram no âmbito da tramitação dos processos; 

 Decisão judicial e subsequente trânsito em julgado ou interposição de recurso para instância 

superior. 

Tratando-se de comunicações bidirecionais entre o Ministério da Justiça e a AT, esta também comunica 

a entrada de processos nos serviços de finanças e o número de processo do SICJUT associado ao 

processo do tribunal. 

A aplicação informática que suporta estes processos é o SICJUT – Sistema de Contencioso Judicial 

Tributário. 

Sentido da decisão dos processos concluídos com decisão judicial  

No que respeita a decisões substanciais de mérito em casos de valor processual até € 1 milhão, assistiu-

se em 2014 a mais uma significativa consolidação da prestação da AT: a vantagem, medida em termos 

de valor de processos decididos em tribunal foi de 67% a favor da AT, contra 33% a favor dos 

contribuintes.  

Gráfico 32 – Sentido da decisão judicial de mérito – em valor dos processos 
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No que respeita a decisões substanciais de mérito em casos de valor processual superior a € 1 milhão, 

em 2014 a AT ganhou 75% dos processos contra 25% a favor dos contribuintes.  

Gráfico *…+ – Sentido da decisão judicial de mérito (superior a € 1 milhão) – em valor dos processos 

 

Estes dados confirmam que as decisões adotadas pela AT (inspeções, correções e liquidações adicionais) 

são cada vez mais bem fundamentadas e rigorosas, uma vez que obtêm cada vez mais ganho de causa 

em tribunal. 

 

3.3.3. Execuções Fiscais 

Em 2014 foram adotadas medidas de elevado alcance, nomeadamente as ações de cobrança a grandes 

devedores. 

Instauração de dívida 

No gráfico seguinte podemos observar a evolução da instauração tanto em volume de processos como 

em valor. 

Gráfico 33 – Valor dos processos instaurados 

 

Nos gráficos seguintes, pode-se observar a evolução anual (valores acumulados até dezembro) da 

instauração de dívida, por tributo: 
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Gráfico 34 – Valor da Instauração Acumulada de IVA 

 

Gráfico 35 – Valor da Instauração Acumulada de IRS 

 

Gráfico 36 – Valor da Instauração Acumulada de IRC 

 

Da análise aos gráficos anteriores facilmente se pode concluir que, ao longo dos anos, os impostos que 

maior representatividade têm na instauração são o IVA e o IRC, logo seguidos do IRS. 

Instauração da dívida resultante da falta de pagamento de IVA 

Analisa-se, de seguida, a evolução do comportamento das dívidas provenientes do não pagamento do 

IVA apurado na correspondente declaração periódica e que é uma das componentes da dívida corrente. 

O gráfico seguinte analisa a evolução do volume das dívidas novas, instauradas por ano, pelo não 

pagamento do IVA, apurado na correspondente declaração periódica, em valor e número de 

declarações. 
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Gráfico 37 – Dívidas resultantes da falta de pagamento do IVA -1997-2014 

 

Pela leitura do gráfico verifica-se que a instauração, depois de atingir o número máximo de 167.401 

processos instaurados em 2004, passa por uma quebra generalizada quer ao nível do volume de 

processos, quer em relação ao valor da dívida, tendo a queda do volume de processos conhecido uma 

ligeira inflexão na tendência em 2012.  

É comum, em períodos de crise económica, que a instauração da dívida aumente e que haja a tentação 

de não entregar nos cofres do Estado as verbas de IVA, por serem uma fonte de financiamento (ilícito) 

fácil das empresas e pessoas singulares. No entanto, apesar da difícil conjuntura económica, as dívidas 

resultantes da falta de pagamento de IVA têm vindo a decrescer substancialmente, contribuindo para a 

redução global da dívida corrente, em consequência das medidas dissuasoras do incumprimento 

adotadas pela AT e pelo Governo. 

Processos de Execução Fiscal 

No final do ano conseguiu-se um tempo médio de conclusão dos processos de execução fiscal de dois 

anos e cinco meses, cerca de quatro meses abaixo da meta fixada para 2014. Este resultado assume 

particular relevo face ao forte aumento da quantidade de processos instaurados que ocorreu no ano de 

2014, provindos de dívidas não fiscais. 

Gráfico 38 – Tempo médio de conclusão dos processos de execução fiscal em 2014 
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A par da normal tramitação processual para cobrança dos processos e sua extinção por pagamento, teve 

impacto nestes resultados a implementação dos projetos de sistematização de declaração em falhas e 

de verificação da prescrição. 

 

3.3.4. Cobrança Coerciva 

Em 2014 a receita coerciva atingiu os 1.148 milhões de euros, tendo sido superado o objetivo, com uma 

taxa de realização de 103%. 

O gráfico que se segue mostra o comportamento da receita coerciva face aos objetivos propostos, de 

2004 a 2014. 

Gráfico 39 – Cobrança Coerciva 

 

3.3.5. Publicitação de devedores 

A publicitação de devedores na internet resulta da alteração do artigo 64.º da LGT, introduzida pela Lei 

n.º 60/2005, de 30 de dezembro, em que passou a ser possível à administração tributária a divulgação 

da Lista de Devedores. Para o efeito, foi formalizado pela DGCI, DGAIEC e DGITA (atual AT), um pedido 

de autorização à Comissão Nacional de Proteção de Dados, tendo este sido deferido em junho de 2006. 

A publicitação de devedores na internet produziu efeitos (pela primeira vez) no ano de 2006. Da 

primeira listagem constavam 298 devedores, número este que tem vindo a aumentar ao longo dos anos. 

A publicitação de devedores cumpre, fundamentalmente, três objetivos: 

 O combate à fraude fiscal; 

 O incentivo ao cumprimento voluntário das obrigações fiscais; 

 A promoção de uma maior equidade e justiça fiscal, procurando sedimentar uma cultura de 

cumprimento das obrigações fiscais. 

A publicitação dos devedores é feita mediante critérios de classificação, nomeadamente a distinção 

entre contribuintes singulares e coletivos e o valor em dívida. O gráfico abaixo evidencia a evolução da 

cobrança de dívidas, induzida pela publicitação da lista de devedores em 2014. 
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Gráfico 40 – Publicitação Valores de Dívidas Cobradas pela Administração Fiscal (valor acumulado) 

 

Depois de, em 2013, se ter registado um valor acumulado de cobrança ligeiramente superiores a 

2.800 M€, em 2014 foram ultrapassados os 3.000 M€. Este montante significativo atesta a importância 

da medida tomada e necessidade da sua continuidade, dada a sua função também como meio 

desincentivador do incumprimento fiscal. 

 

3.3.6. Controlo dos Benefícios Fiscais 

O cancelamento de benefícios fiscais a devedores é um importante instrumento de moralização do 

sistema fiscal, resultando tal cancelamento do cruzamento de informação dos contribuintes (singulares 

ou coletivos) que indiquem a existência de benefícios fiscais nas suas declarações de rendimentos e que 

tenham dívidas em execução fiscal.  

Este controlo massificado tornou-se possível com a implementação do Sistema Informático de Controlo 

de Benefícios Fiscais (SICBEF) que, de forma desmaterializada e eletrónica, efetua permanentemente o 

rastreio de todos os benefícios fiscais dos contribuintes com dívidas ao Estado, desencadeando o 

procedimento com vista ao respetivo cancelamento sempre que deteta a existência de dívidas. 

Durante o ano de 2014, foram objeto de controlo dos benefícios fiscais 2.796.670 contribuintes (o que 

compara com os 1.904.639 contribuintes objeto de controlo em 2013), tendo sido cancelados cerca de 

23.157 benefícios (17.534 benefícios em 2013), como consta dos quadros que se seguem: 

Quadro 15 – Número de contribuintes objeto de controlo dos benefícios fiscais 

N.º Contribuintes controlados 

Área 2011 2012 2013 2014 

IRS 794.595 974.887 1.110.648 1.878.362 

IMI 669.975 1.383.787 780.056 889.564 

IRC 23.809 20.614 13.935 28.744 

Total 1.488.379 2.379.288 1.904.639 2.796.670 

 

3.3.7. Penhoras 

A marcação da penhora constitui o impulso inicial deste procedimento, resultando, sempre, de 

situações de incumprimento do dever de pagamento de obrigações fiscais por parte dos contribuintes. 

O número de penhoras marcadas em 2014 é o maior registo de sempre.  



 

   73 
Relatório de Combate à Fraude e Evasão 
Fiscais e Aduaneiras - 2014 

 

Gráfico 41 – Penhoras Marcadas – Evolução 2005-2014 

 

No ano de 2014 foram marcadas 3.721.999 penhoras, distribuídas por vários tipos de ativos. A penhora 

de ativos financeiros e contas bancárias é a que assume maior expressão, representando 53% das 

penhoras marcadas. Os créditos e os vencimentos e salários, ambos com 16% cada, são os ativos que 

surgem em segundo e terceiro lugares, na totalidade das penhoras marcadas. 

Os três ativos acima mencionados representam 85% da totalidade de penhoras marcadas. Esta situação 

vem ao encontro do disposto na lei, nomeadamente no que respeita aos bens a penhorar 

prioritariamente, que são, também, os de mais fácil realização pecuniária. 

Embora o número de penhoras marcadas tenha aumentado em 2014, tal não significa que as penhoras e 

as vendas coercivas de bens tenham sido efetivamente concretizadas, uma vez que os devedores têm o 

direito a pagar as suas dívidas fiscais até ao momento da venda. 

 

3.4. Ação penal 

Uma das prioridades do Governo em termos de política fiscal é o endurecimento do regime penal 

tributário. Vivemos num Estado de direito democrático, em que os contribuintes são detentores de direitos, 

mas são também sujeitos de obrigações. E quando essas obrigações são incumpridas, nomeadamente 

através de práticas que consubstanciam crimes fiscais, ao Estado exige-se que atue de uma forma firme e 

atempada, para defesa da legalidade e dos direitos de todos.  

Neste âmbito, nos últimos 4 anos, assistimos a uma verdadeira mudança estrutural de paradigma, em 

cumprimento de uma estratégia consistente de endurecimento do regime penal tributário. Nestes termos,  

 Foi agravada a pena máxima de prisão para os 8 anos para os crimes fiscais mais graves, 

nomeadamente, a burla tributária e a fraude fiscal;    

 Foi reforçada a unidade central de investigação da fraude e ações especiais, através da 

atribuição de mais meios para combater a criminalidade fiscal; e 

 Foram alargados os poderes e funções da autoridade tributária e aduaneira, enquanto órgão 

de polícia criminal, de forma a tornar mais célere e efetiva a investigação criminal neste tipo 

de crimes. 

Acresce que, até ao final de 2013, a prática de um crime de fraude fiscal poderia sempre beneficiar da 

dispensa de pena e do arquivamento do respetivo processo-crime se o arguido pagasse posteriormente o 

imposto em falta. Desde 1 de janeiro de 2014, a prática de um crime de fraude fiscal deixou de beneficiar 

deste tratamento privilegiado, mesmo que o imposto seja pago. Nestes casos, o arguido será sempre 

sujeito a julgamento e, se condenado, ser-lhe-á aplicada a pena que o tribunal vier a decidir. 
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Com estas alterações e com este reforço de meios, foi possível reduzir o tempo médio de conclusão dos 

inquéritos criminais em matéria fiscal de cerca de 12 meses em 2009 para menos de 4 meses em 2014. 

 

3.4.1. Redução de coimas e contraordenações 

A informatização dos procedimentos do processo de contraordenação, teve o mesmo efeito que outros 

processos da justiça fiscal. De facto, a eficiência na deteção e sancionamento das infrações fiscais 

constitui um vetor estratégico na promoção da justiça fiscal entre os contribuintes, permitindo à AT 

assumir um papel proactivo na prevenção de práticas irregulares. 

Normas punitivas dos processos instaurados 

Gráfico 42 – Processos instaurados – por normas punitivas 

 

Em 2014, à semelhança do ocorrido em anos anteriores, a falta de entrega da prestação tributária (88%) 

e a falta ou atraso na entrega de declarações (10%) representam a esmagadora maioria dos processos 

instaurados. 

Processos instaurados e extintos 

Gráfico 43 – Processos de redução de coima (PRC) e Processos de Contraordenação (PCO) 
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De referir, ainda, que a administração tributária revelou uma maior capacidade de resposta em relação 

ao volume de processos tramitados pelo SCO, pois em 2014 verificou-se uma taxa de realização superior 

a 100%. 

Antiguidade dos processos em saldo 

Gráfico 44 – SCO - Processos pendentes em 2014 – Suspensos e antiguidade dos não suspensos 

 

Ressalta do gráfico que o saldo é composto sobretudo por processos instaurados no último trimestre de 

2014 e em que, portanto, no final do ano ainda não tinha, em regra, decorrido o respetivo prazo legal de 

tramitação. Os bons resultados na área do sancionamento fiscal também podem ser demonstrados 

através do tempo de conclusão dos processos.   

Tempo médio de conclusão dos processos /meses 

Gráfico 45 – Sistema de Contraordenação – evolução do tempo médio de conclusão (em meses) 

Em 2005, os processos demoravam, em média, 312 dias a concluir. Em 2014, os processos foram 

concluídas, em média, em apenas 63 dias.  
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Cobrança de Coimas 

Gráfico 46 – Cobrança de Coimas (em M€) 

Em 2014 verificou-se um acréscimo significativo do montante de coimas cobradas, tendo atingido o 

valor de 231,7 M€, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. 

 

3.4.2. Crimes tributários 

O SINQUER é um instrumento de gestão e comunicação automática entre as Divisões de Investigação e 

Inquérito Criminal da AT e o Ministério Público, entidade a quem compete a direção e instrução dos 

referidos inquéritos. 

Processos instaurados e extintos 

Gráfico 47 – Inquéritos Criminais – Valores chave 

Em 2014 mantiveram-se os bons níveis de desempenho dos anos anteriores. Acresce ainda que a 

diminuição da instauração de processos de inquérito criminal indicia uma redução do incumprimento 

fiscal por parte dos contribuintes. 
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Antiguidade dos processos em saldo  

 

Gráfico 48 – Inquéritos Criminais – Antiguidade do saldo de processos em 2014 

 

Os bons resultados no envio para o Ministério Público, também podem ser demonstrados através do 

tempo médio de conclusão dos processos na administração, que é significativamente inferior ao prazo 

estabelecido no n.º 1 do artigo 42.º do RGIT, que é de 8 meses. 

 

Tempo médio de conclusão dos processos/meses  

 

Gráfico 49 – Inquéritos Criminais – Evolução do tempo médio de conclusão (em meses) 

 

Em 2009, os processos demoravam, em média, um ano e um mês a concluir. Em 2014, os processos 

foram concluídos em apenas 113 dias, uma melhoria significativa que se tem mantido ao longo de vários 

anos.  

Releva-se ainda que, entre 2010 e 2014, houve 211 condenações a penas de prisão efetiva por crimes 

tributários. 
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3.4.3. Criminalidade detetada pelas alfândegas 

Na área da investigação criminal, a atividade da Inspeção Aduaneira traduziu-se na deteção e 

investigação de um número apreciável de atividades ilícitas, conforme se pode constatar nos quadros 

seguintes.  

Quadro 16 - Inquéritos criminais 

Natureza 2012 2013 2014 
A

d
u

an
ei

ra
 

Participados 40 41 44 

Cometidos à AT/ITA 39 40 44 

Concluídos 41 47 44 

Em investigação 53 47 47 

N
ão

 A
d

u
an

ei
ra

 Participados 166 170 173 

Cometidos à AT/ITA 3 2 4 

Concluídos 5 1 4 

Em investigação 3 4 4 

To
ta

is
 

Participados 206 213 217 

Cometidos à AT/ITA 42 42 48 

Concluídos 46 48 48 

Em investigação 56 51 51 

 

 

3.4.4. Mercadorias apreendidas pelas alfândegas 

As ações efetuadas permitiram detetar diversas mercadorias em situação irregular, de que resultou a 

sua apreensão nos termos da lei aplicável. Os serviços da área antifraude aduaneira efetuaram, em 

2014, diversas apreensões de mercadorias cujo valor atinge cerca de 66,8M€, um aumento de mais de 

50% em relação ao ano anterior. Foram ainda apreendidas quantidades significativas de produtos 

estupefacientes.  

Quadro 17 – Total de Irregularidades e Valor da Mercadoria Apreendida 

Área 
Nº de apreensões Valor da mercadoria apreendida (euros) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Área Anti-Fraude 2.536 2.770 2.454 29.069.003,10 34.505.809,74 60.609.837,57 

Área Aduaneira 3.525 5.806 4.759 17.116.150,36 5.426.022,81 5.818.461,23 

Área Fiscal 244 167 166 700.089,95 423.186,36 394.649,99 

Total 6.305 8.743 7.379 46.885.243,41 40.355.018,91 66.822.948,79 

 

3.4.5. Apreensões de droga 

A AT, no âmbito das suas atribuições na vertente da proteção dos cidadãos, apreendeu, nos anos de 

2012 a 2014, cerca de 2,6 toneladas de drogas, quantidade que, se introduzida no consumo, permitiria a 

elaboração de mais de 24 milhões de doses individuais e implicaria o acumular de avultados lucros ao 

nível das organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas. 
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A fim de maximizar os resultados conseguidos no seu papel de garante da segurança da fronteira 

externa da União Europeia e de proteção dos seus cidadãos, a AT foi solicitada a colaborar com a PJ no 

desenvolvimento de processos de investigação conduzidos por esta entidade policial. No âmbito destas 

colaborações, a PJ apreendeu cerca de 56,4kg de cocaína e derivados. 

 

3.4.6. Apreensões de mercadorias protegidas pela Convenção CITES 

As alfândegas, nos anos de 2012 a 2014, efetuaram várias apreensões no âmbito de mercadorias 

protegidas pela Convenção CITES (proteção da fauna e da flora selvagens em risco de extinção), 

conforme se demonstra no quadro abaixo. 

Quadro 18 - Apreensões de mercadorias protegidas pela Convenção CITES 

Espécie 
Quantidade (unidades) Valor (euros) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Animais vivos 1 0 0 700 0 0 

Derivados de Animais Marinhos 2 79 5 200 20.350 500 

Peles e Derivados 4 3 9 800 200 1.605 

Marfim e Derivados 2 24 16 448 2.250 2.113 

Outros 1 0 4 200 0 600 

Totais 10 106 34 2.348 22.800 4.818 

 

3.4.7. Apreensões de mercadorias contrafeitas 

Também no domínio dos produtos contrafeitos e pirateados, nos anos de 2012 a 2014, as alfândegas 

efetuaram diversas apreensões. Estes produtos contrafeitos são em geral fabricados em países terceiros 

e adquiridos a baixos preços, facto que lesa os interesses do tecido empresarial português e 

comunitário, é gerador de graves situações de concorrência desleal e desrespeito dos direitos de 

propriedade intelectual, para além de constituir fator de fraude e evasão fiscal. 

Quadro 19 - Apreensões de mercadorias contrafeitas 

 

Como resulta do quadro, 2014 foi apreendido um valor recorde de material contrafeito. 

 

Mercadoria 
Quantidade (unidades) Valor (euros) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Medicamentos/produtos 
perigosos 

0 34 25 0 6 725 

Artigos da Moda 5.008 130.916 80.743 985.534 13.401.419 4.207.789 

Artigos de Relojoaria 1.597 580 676 11.430.179 635.430 1.241.330 

Brinquedos 7.217 65.733 11.767 711.580 296.839 235.719 

Material eletrónico 14.100 23.193 12.449 130.381 182.554 580.541 

Vestuário e acessórios 119.245 30.861 681.852 2.765.333 1.407.556 18.852.822 

Tabaco 0 40 0 0 217 0 

Produtos diversos 1.943 57.751 265.320 24.168 129.612 15.239.720 

Totais 149.110 309.108 1.052.832 16.047.175 16.053.634 40.358.646 
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3.4.8. Apreensões de tabaco 

Relativamente ao tabaco, as Alfândegas portuguesas efetuaram as apreensões refletidas no quadro 

seguinte.  

Quadro 20 - Apreensões de Tabaco 

Mercadoria 

2012 2013 2014 

Quantidades 
(Unidades) 

Valor 
(euros) 

Quantidades 
(Unidades) 

Valor 
(euros) 

Quantidades 
(Unidades) 

Valor 
(euros) 

Cigarros 11.033.084 1.837.772 9.523.528 1.892.168 9.482.141 2.033.284 

Charutos e Cigarrilhas 4.419 2.663 1.855 2.579 25.658 37.675 

Outros Tabacos 330.500 17.369 133.974 23.914 892.364 14.726 

Totais 11.368.003 1.857.804 9.659.357 1.918.660 10.400.163 2.085.685 

 

Como resulta do quadro, 2014 foi apreendido um valor recorde de tabaco. 
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4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS PARA 2015 

4.1. Balanço de 2014 

Para promoção do cumprimento voluntário das obrigações tributárias, as estratégias adotadas pela 

administração tributária passaram pela concretização de medidas que facilitam esse cumprimento, 

complementadas com medidas adequadas de controlo, que visam combater e sancionar as situações 

incumprimento das obrigações fiscais. 

O balanço do ano de 2014, no que se refere ao combate à fraude e à evasão fiscais, apresentou resultados 

muito positivos, os quais só foram possíveis através da conjugação e interação de desempenhos entre a 

Inspeção Tributária e outros serviços inspetivos e entre estes e entidades terceiras. 

O presente relatório descreve sumariamente as principais realizações da ação do Governo e da AT no 

combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras, as quais se traduziram no sistemático e constante combate 

às condutas e comportamentos indiciadores de práticas fraudulentas e evasivas suscetíveis de afetar as 

receitas tributárias. 

De facto, a ação dos serviços do Ministério das Finanças – IGF e AT – tem sido fundamental para a eficácia 

no combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras. Releva-se, igualmente, a importância da cooperação de 

outras entidades públicas – DCIAP, PJ e UAF/GNR, GNR – para aqueles resultados, através da sua 

participação em ações conjuntas de controlo e fiscalização. 

De modo a reforçar os mecanismos potenciadores do combate à fraude e evasão fiscais, o Governo tem 

desenvolvido uma ação específica direcionada a incrementar e a ampliar o número de Convenções para 

evitar a Dupla Tributação e reforçar a troca de informações em matéria fiscal, como instrumentos decisivos 

no combate à fraude fiscal de natureza internacional e a esquemas fraudulentos de elevada complexidade.  

Aqui chegados, importa enunciar uma síntese conclusiva destacando alguns dos momentos mais 

assinaláveis e ilustrativos do empenho das diversas entidades públicas que deram o seu inestimável 

contributo para os resultados espelhados no presente relatório e que permitem demonstrar a eficácia do 

combate à fraude e evasões fiscais reportado ao ano de 2014: 

a) Em 2014 foram realizadas pela AT mais de 160 mil operações de inspeção e operações de controlo;  

b) Em 2014, foram realizadas mais de 1.200 operações conjuntas com outras forças inspetivas (GNR, 

PSP, PJ, ASAE, SEF) relativas a ilícitos fiscais e aduaneiros;  

c) Os serviços antifraude das alfândegas foram protagonistas de múltiplas apreensões de sucesso 

respeitante a mercadorias dos quais se destacam automóveis, bebidas alcoólicas e óleos minerais. 

Mais se acresce o desempenho assinalável nas apreensões de estupefacientes que atingiram um 

valor histórico no que diz respeito à cocaína e derivados;  

d) No domínio do combate à fraude e evasão fiscais, a Unidade de Ação Fiscal da Guarda Nacional 

Republicana apreendeu bens objeto de ilícito criminal ou contraordenacional de elevado valor; 

e) No âmbito do controlo de diversos regimes fiscais pela IGF, foram formuladas recomendações 

relevantes que poderão permitir aperfeiçoar não apenas o controlo administrativo desses regimes, 

como também aperfeiçoar o seu quadro normativo; 

f) E por fim, no que concerne à intervenção da DCIAP e da PJ, foram instaurados inúmeros processos-

crime, tendo a atuações destas unidades permitido a recuperação de vários milhões de euros de 

impostos em falta da parte de contribuintes faltosos. 

O ano de 2014 é também marcado por ser o fim de um ciclo e a preparação para o início de outro, na 

medida em que chegou ao fim o Plano Estratégico de Combate à Fraude e à Evasão Fiscais e Aduaneiras 

(2012-2014) e foi elaborado um novo Plano que irá orientar a estratégia de Combate à Fraude e à Evasão 

Fiscais e Aduaneiras no período compreendido entre 2015 e 2017. 



 

   82 
Relatório de Combate à Fraude e Evasão 
Fiscais e Aduaneiras - 2014 

 

4.1.1. Programa e-fatura 

O programa e-fatura foi pioneiro ao nível europeu, no que concerne à luta contra a fraude e evasão 

fiscais, atribui aos cidadãos um papel essencial no combate à economia paralela e à evasão fiscal.  

Com base nos elementos comunicados pelos operadores económicos, no registo de faturas efetuadas 

pelos consumidores finais e sobretudo nas declarações periódicas de IVA, foram apuradas divergências 

que se traduzem num verdadeiro instrumento de combate à fraude e evasão fiscal. 

 

4.1.2. Sorteio “Fatura da sorte” 

O sorteio “Fatura da Sorte” vem na senda do projeto e-fatura, conferindo aos cidadãos a possibilidade 

de se habilitarem ao sorteio semanal de uma viatura, e ainda à realização de dois sorteios 

extraordinários anuais onde são sorteadas três viaturas. 

As faturas em que o consumidor final mencione o NIF para se habilitar ao sorteio são convertidas em 

cupões, de acordo com as normas constantes na legislação aplicável, o que envolve fortemente os 

cidadãos no combate à economia informal, representando o seu papel um dos fatores de sucesso neste 

desafio.  

O sorteio iniciou-se em abril de 2014 e a forte participação dos cidadãos revela-se no número de faturas 

elegíveis ao sorteio em dezembro de 2014 que representou um aumento significativo de cerca de 26%, 

face ao número de faturas elegíveis nos concursos de abril do mesmo ano. 

 

4.2. Perspetivas para 2015 

4.2.1. A cobrança coerciva nos primeiros meses de 2015 

A cobrança coerciva nos primeiros cinco meses de 2015 é a mais elevada desde 2008. De facto, é 

possível verificar que, em termos acumulados, em 2014 cobrou-se até ao final do mês de maio 377M€. 

Em 2015, este valor já ascende a 461M€, um valor que é superior em 22% relativamente ao período 

homólogo de 2014. 

No próximo gráfico mostra-se a evolução homóloga dos valores cobrados e objetivos fixados desde o 

início do ano até 31 de maio, para a série temporal de 2004 a 2015. 

Gráfico 50 - Comparação da Cobrança vs. Objetivo desde 2004 
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4.2.2. Novo Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras 

para o período de 2015-2017 

O Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras para o triénio de 2012 a 2014 

definiu as grandes linhas estratégicas de atuação de médio prazo da administração fiscal, visando atingir 

progressos significativos nos níveis de eficácia no combate aos fenómenos de incumprimento fiscal e, 

em especial, aos esquemas de fraude de elevada complexidade e à economia informal. 

Perante o sucesso deste plano estratégico, o Governo, em conjunto com a AT, preparou um novo Plano 

Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras para o triénio de 2015 a 2017, de modo 

a coordenar as atividades de combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras no quadro de um novo 

plano a médio prazo. 

O referido Plano Estratégico marca a abertura de uma nova era no combate à economia paralela e à 

evasão e fraude fiscais e aduaneiras. Com ele o paradigma de ação do combate é alterado, mediante o 

reconhecimento de duas importantes inovações: 

i) O papel da cidadania: O combate à economia paralela, à evasão e à fraude fiscal e aduaneira 

não é uma função exclusiva das administrações fiscais, nem tão pouco do Estado. É uma missão 

que envolve todos os cidadãos, cabendo à cidadania o papel mais determinante nesse 

combate, a par das administrações fiscais e do Estado; 

ii) A antecipação da intervenção da administração fiscal: O combate à economia paralela, à 

evasão e à fraude fiscal e aduaneira inicia-se antes mesmo da ocorrência dos factos sujeitos a 

imposto, não tendo necessariamente a administração fiscal que aguardar pela ocorrência do 

incumprimento para intervir, como no paradigma clássico. A ação da administração deve ser 

contemporânea com a atividade económica. Este Plano faz antecipar em vários anos a 

intervenção da administração fiscal, desde o momento posterior ao incumprimento, para o 

momento anterior à ocorrência dos factos geradores do imposto, no desenrolar da atividade 

económica. 

A implementação do sistema e-fatura proporcionou à administração fiscal, pela primeira vez, a 

capacidade de acompanhar, em tempo real, a atividade económica, antes mesmo de se iniciarem os 

prazos de cumprimento voluntário das obrigações que dela emergem. Essa possibilidade é nova em toda 

a história da administração fiscal portuguesa e foi proporcionada pelas reformas implementadas no 

sistema de faturação, de emissão e comunicação de documentos de transporte, de comunicação dos 

dados de pagamento de remunerações. 

A par desta nova realidade, foi empreendida uma reforma interna na Autoridade Tributária e Aduaneira, 

que criou as condições para que toda esta informação fosse tratada de forma imediata e automatizada, 

e colocada ao serviço do combate à economia paralela, à fraude e à evasão fiscais e aduaneiras.  

Simultaneamente, foi promovida uma profunda reformulação dos sistemas de informação, com uma 

nova infraestrutura tecnológica e com a adoção de soluções de “Big-data”. Esta nova realidade conduziu 

a uma reforma orgânica mediante a qual se implementou a Direção de Serviços de Gestão de Risco e a 

Unidade de Gestão da Relação com os Contribuintes, que asseguram a gestão de uma nova função na 

AT: a função de Apoio e Promoção do Cumprimento Voluntário. 

Os quatro novos recursos antes enunciados – (i) informação em tempo real, (ii) interação com os 

contribuintes, que é contemporânea do cumprimento das suas obrigações fiscais, (iii) a emergência do 

papel da cidadania na eficiência do sistema e (iv) uma orgânica da administração fiscal adequada – 

funcionando de forma articulada, proporcionam importantes resultados para o sistema: 

 Uma nova face colaborativa da AT com os contribuintes e com os cidadãos; 

 Uma visão compreensiva do combate à economia paralela, envolvendo: 

o A AT, os cidadãos e as empresas, dado que este combate é do interesse de todos; 
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o Todas as fases do procedimento tributário, desde que ocorrem os factos tributários 

até ao momento em que as obrigações fiscais se cumprem; 

o As fases informativa, de apoio, de prevenção, de inspeção, sancionatória e de coerção, 

da administração fiscal. 

 Um importante efeito de prevenção da evasão e do incumprimento fiscal; 

 A disponibilização de informação qualificada para as funções a jusante, de inspeção, cobrança 

coerciva e sancionamento de infrações. 

Esta nova realidade veio criar as condições para se alcançar uma visão integral do combate à economia 

paralela, à fraude e evasão fiscais, que utiliza como instrumentos fundamentais da sua ação: 

i) A autoridade: O exercício dos seus poderes de autoridade pela administração fiscal, como no 

modelo clássico, nomeadamente através das suas funções de inspeção, de sancionamento de 

ilícitos e de coerção; 

ii) A informação e a comunicação: A exploração, em tempo real, de toda a informação que a AT 

dispõe, como instrumento de apoio e promoção do cumprimento voluntário, disponibilizando-a 

aos contribuintes e às empresas antes da sua utilização no exercício das funções de autoridade, 

reservando estas para a correção das situações de persistência de incumprimento. 

O Plano Estratégico abre com uma lista de 40 medidas prioritárias de combate à fraude e evasão fiscais, 

a implementar ainda no decurso de 2015, que são o resultado do novo paradigma de ação 

administração fiscal anteriormente enunciado. Essas medidas organizam-se em 5 grandes domínios: 

i) Medidas de controlo da obrigação de emissão e comunicação de faturas; 

ii) Medidas de controlo das obrigações em sede do IVA; 

iii) Medidas de controlo das obrigações em sede de IRS e IRC; 

iv) Medidas de controlo das obrigações de entrega de retenções na fonte e; 

v) Medidas de controlo transversais. 

Trata-se, em todos os casos, de medidas integradas, com uma fase informativa, uma fase interativa 

destinada a promover o cumprimento e a regularização voluntária, seguindo-se sempre as fases 

inspetiva, sancionatória e coerciva, que garantem a eficácia plena do sistema, mesmo nos casos de 

persistência do incumprimento. 

Todas as medidas enunciadas serão implementadas numa plataforma eletrónica, operando 

autonomamente. Toda a informação será disponibilizada e partilhada pela AT com os contribuintes 

envolvidos, conferindo-se prioridade à regularização voluntária, reservando-se a intervenção da AT, nas 

suas funções de autoridade, para casos de persistência do incumprimento. 

 

4.2.3. Medidas de controlo da obrigação de emissão e comunicação de faturas 

Estas medidas permitirão assegurar a base de dados fundamental que permitirá uma monitorização de 

todo o sistema e o controlo do cumprimento de todas as obrigações fiscais em sede de IVA, de IRS e de 

IRC. Estas medidas assentam no controlo de todas as fontes de informação que evidenciam a emissão 

de faturas, recebendo inputs dos consumidores, das empresas (a jusante e a montante) e do sistema de 

gestão dos documentos de transporte. 
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1. Controlo das empresas que não comunicaram algumas faturas que os consumidores 

comunicaram à AT. 

A AT obtém conhecimento de que uma determinada empresa emitiu faturas e não as 

comunicou na totalidade à administração tributária. Esse conhecimento é adquirido porque é 

permitido aos consumidores inserir no Portal das Finanças os elementos das faturas relativas às 

suas aquisições de bens e de serviços. Esta medida garante a comunicação de faturas em falta.   

2. Controlo das empresas que não comunicaram nenhuma fatura que os consumidores 

comunicaram à AT. 

Trata-se de uma medida idêntica à anterior, mas apenas relativa aos casos em que as empresas 

não comunicaram nenhuma fatura. 

3. Controlo das empresas que não comunicaram à AT faturas que emitiram e cujo IVA foi 

deduzido pelos seus clientes. 

As empresas abrangidas pela medida 15, a seguir enunciada, informam obrigatoriamente a AT 

das faturas relativas às suas aquisições que não foram comunicadas pelos emitentes à AT. De 

seguida a AT instaura um procedimento tendente ao cumprimento, por essas empresas, da 

obrigação de comunicação dessas faturas. 

4. Controlo das empresas que entregaram a declaração periódica de IVA com valor tributável e 

não comunicaram faturas. 

Abertura de procedimento administrativo de controlo que conduzirá à comunicação das faturas 

em falta. 

5. Controlo dos destinatários de documentos de transporte que não comunicam faturas e são 

pessoas coletivas, não sendo entidades públicas. 

Esta medida deteta a existência de empresas a funcionar no mercado paralelo, que adquirem 

mercadorias e não emitem faturas. 

6. Controlo dos destinatários de documentos de transporte que são pessoas singulares que têm 

ou tiveram atividade aberta e não comunicam faturas. 

Esta medida deteta a existência de empresários (pessoas singulares) a funcionar no mercado 

paralelo, que adquirem mercadorias e não emitem faturas. 

7. Controlo dos destinatários de documentos de transporte que são pessoas singulares sem 

atividade aberta. 

Esta medida deteta a existência de empresários (pessoas singulares) a funcionarem no mercado 

paralelo, que adquirem mercadorias e não comunicam faturas à AT, nem estão registadas para 

o exercício de atividade comercial. 

8. Controlo dos emitentes de documentos de transporte que não comunicam faturas, total ou 

parcialmente. Inclui-se nesta divergência a deteção de situações em que para o mesmo par 

de NIF remetente/destinatário não existem faturas nos 8 dias posteriores. 

Esta medida deteta a existência de empresas a funcionar no mercado paralelo, que expedem 

mercadorias e não emitem faturas. 

9. Controlo da numeração das faturas comunicadas por cada empresa. 

Esta medida deteta as empresas que adulteram os sistemas de faturação, omitindo faturas 

emitidas. 

 



 

   86 
Relatório de Combate à Fraude e Evasão 
Fiscais e Aduaneiras - 2014 

 

10. Controlo das quantidades e valores de faturas emitidas diariamente pelos agentes 

económicos ao longo do ano e mês. 

Esta medida deteta as empresas que não emitem faturas relativamente a todas as operações 

que realizam ou adulteram os sistemas de faturação, omitindo faturas emitidas. 

 

4.2.4. Medidas de controlo das obrigações em sede de IVA 

Estas medidas asseguram um controlo generalizado da declarações dos factos relevantes para o 

apuramento do IVA a pagar pelas empresas, tanto no que respeita ao IVA recebido dos clientes como do 

IVA deduzido nas operações a montante, bem como as regularizações de imposto e o controlo dos 

pedidos de reembolso. 

11. Controlo das empresas que emitiram faturas mas não entregaram a declaração periódica de 

IVA. 

Através desta medida, o sistema da AT deteta automaticamente as empresas que emitem 

faturas e não entregam a respetiva declaração periódica. Este tipo de comportamento é 

adotado por contribuintes que pretendem adiar o pagamento de imposto ao Estado, através do 

adiamento da entrega da declaração periódica. Como a AT dispõe dos valores faturados, este 

comportamento é penalizado pela emissão de uma liquidação oficiosa com o valor do IVA 

liquidado nas faturas. Os resultados esperados resultam do valor da liquidação do imposto em 

falta ou da alteração do comportamento dos contribuintes. 

12. Implementação de um sistema automatizado de liquidações oficiosas de IVA, com base na 

informação do e-fatura. 

Automatização das liquidações oficiosas de IVA a empresas que emitem faturas mas não 

entregam declaração periódica e não pagam imposto e não regularizam voluntariamente a 

situação. 

13. Implementação de um sistema automatizado de alertas de preenchimento das declarações 

periódicas de IVA, com base na informação do e-fatura. 

Emissão de alerta automatizado, no momento da submissão das declarações periódicas de IVA, 

nos casos em que o valor declarado do IVA liquidado é inferior ao que consta das faturas 

emitidas no mesmo período e já comunicadas à AT. 

14. Controlo das empresas que declaram IVA liquidado inferior ao das faturas que emitiram. 

Deteção automática das situações de empresas que não declaram o montante total do IVA 

liquidado nas faturas e abertura de um procedimento de controlo. 

15. Controlo das empresas que deduziram IVA superior ao das faturas de aquisição. 

Sistema de deteção eletrónica de empresas que deduzem IVA de valor superior ao suportado, 

conforme consta das faturas comunicadas à AT. 

16. Implementação de um sistema de Liquidações Adicionais de IVA, com base na informação do 

e-fatura. 

Automatização das liquidações adicionais do IVA a empresas que entregam a declaração 

periódica com valores de IVA liquidado inferiores aos faturados ou de IVA deduzido superior ao 

constante das faturas de aquisição. 
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17. Controlo das empresas que liquidaram IVA nas faturas e estão num regime de isenção. 

Deteção, através das faturas comunicadas pela empresa ou pelos seus clientes, do IVA 

liquidado e não entregue, relativamente a empresas que estão registadas num regime de 

isenção do IVA. 

18. Controlo das empresas sem atividade que emitiram faturas com IVA. 

Deteção, através das faturas comunicadas pela empresa ou pelos seus clientes, do IVA 

liquidado e não entregue, por empresas que não estão registadas para o exercício de qualquer 

atividade. 

19. Controlo da faturação em face da informação financeira, nomeadamente constante da 

declaração Modelo 40. 

A medida permite comparar valores contabilísticos com dados financeiros, nomeadamente 

provenientes de pagamentos efetuados através de cartões de débito e de crédito, recebidos 

pela AT e detetar situações de evasão fiscal mediante a não emissão de faturas. 

20. Implementação de um sistema de controlo automatizado de todas as regularizações de IVA. 

Controlo sistematizado e automático da regularidade das recuperações do IVA efetuadas a 

favor dos sujeitos passivos, nomeadamente por créditos incobráveis ou de cobrança duvidosa e 

por emissão de notas de crédito, bem como das regularizações a favor do Estado. 

21. Implementação de um sistema de controlo dos reembolsos do IVA a empresas com 

divergências pendentes. 

A medida permite uma auditoria exaustiva a todos os reembolsos do IVA, dado que o sistema 

efetua o controlo do reembolsos solicitados, de forma automática, com as faturas existentes na 

sua base de dados. 

22. Implementação de um sistema de controlo de reporte de créditos de IVA. 

A medida permite uma auditoria exaustiva a todos os créditos reportados do IVA, das 

empresas, antes da solicitação do reembolso.  

 

4.2.5. Medidas de controlo das obrigações em sede de IRS e IRC 

Estas medidas controlam a declaração, para efeitos de IRS e de IRC, dos valores faturados, assegurando 

a tributação dos rendimentos reais das empresas. 

23. Controlo dos valores declarados em IRS com as faturas emitidas. 

Implementação de um sistema de divergências em sede de IRS, a partir dos dados do e-fatura, 

nomeadamente através do cruzamento dos valores declarados no anexo B da declaração 

Modelo 3 (empresários e profissionais liberais) com o sistema e-fatura e abertura de 

procedimento de controlo. 

24. Implementação de alertas de preenchimento da declaração do IRS, com base na informação 

do e-fatura. 

Emissão automática de alerta no momento de submissão da declaração do IRS quando os 

valores declarados no anexo B (empresários e profissionais liberais) divergem do valor da 

faturação emitida no período. 
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25. Implementação de um sistema de controlo dos valores declarados em IRC, com base na 

informação do e-fatura. 

Implementação de um sistema de deteção eletrónica de divergências em sede de IRC, a partir 

dos dados do sistema e-fatura, nomeadamente mediante o cruzamento dos valores declarados 

na declaração modelo 22 com os valores da faturação emitida constantes do sistema e-fatura, e 

abertura de procedimento de controlo. 

26. Implementação de alertas de preenchimento da declaração de IRS, com base na informação 

do e-fatura. 

Emissão automática de alerta no momento de submissão da declaração do IRS quando os 

valores declarados no anexo B da declaração modelo 3 (empresários e profissionais liberais) 

divergem do valor da faturação emitida no período. 

27. Implementação de uma matriz de risco para o pagamento dos reembolsos de IRC. 

Implementação de uma matriz de risco que, através do cruzamento automático com o sistema 

de divergências, não permita o pagamento de reembolso a contribuintes com divergências 

criadas e não justificadas, bem como nos casos em que forem detetados indicadores relevantes 

de risco. 

28. Implementação de um sistema de liquidações oficiosas de IRS com base na informação do e-

fatura. 

Será implementada, no modelo atual de liquidações oficiosas do IRS, a consideração dos dados 

constantes do sistema e-fatura. Quando os sujeitos passivos da categoria B do IRS não 

entreguem as declarações modelo 3 ou o anexo correspondente, mas tenham emitido faturas 

comunicadas à AT, o sistema que emite as liquidações oficiosas passará a ter em conta os dados 

das faturas. 

29. Implementação de um sistema de liquidações oficiosas de IRC com base na informação do e-

fatura. 

Implementação de um sistema de liquidações oficiosas do IRC, nos casos em que as empresas 

não cumpram a obrigação de autoliquidação do IRC no prazo legal, utilizando a informação 

constante do sistema e-fatura. 

30. Controlo das despesas de educação, de saúde, e encargos gerais familiares em sede de IRS, 

com base na informação do e-fatura. 

Alargamento dos benefícios derivados da exigência de fatura em sede de IRS a todos os setores 

de atividade e disponibilização aos consumidores dos valores relativos às despesas que 

conferem direito a dedução em IRS. 

 

4.2.6. Medidas de controlo das obrigações de entrega de retenção na fonte 

Estas medidas destinam-se a assegurar o controlo exaustivo das retenções na fonte, tanto na 

componente do controlo do valor retido e da regularidade da realização das retenções em 

conformidade com os rendimentos pagos e a situação pessoal e familiar dos titulares dos rendimentos, 

como quanto à entrega efetiva desses valores à administração fiscal. 
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31. Implementação e automatização de divergências quando o valor das retenções na fonte 

declaradas (DMR) difere das pagas pelas entidades patronais. 

Controlo da efetiva entrega ao Estado pelas empresas dos valores retidos na fonte aos titulares 

de rendimentos do trabalho dependente. 

32. Implementação e automatização de divergência quando os valores das retenções na fonte e 

sobretaxa indicadas na DMR de substituição tiverem um desvio superior a 10%, para menos, 

em relação aos valores indicados na primeira DMR. 

Pedido de informação justificativa às empresas, tendo em vista a deteção de omissões na 

declaração de remunerações. 

33. Implementação e automatização de divergências quando os valores/trabalhadores indicados 

na DMR divergirem dos indicados na DR da Segurança Social. 

Implementação de um sistema eletrónico e automatizado de cruzamento entre os dados 

relativos a remunerações declarados à Segurança Social e à AT. 

34. Implementação e automatização de divergência para variação mensal das bases tributáveis 

sujeitas a retenção na fonte, por trabalhador, de acordo com os agregados familiares. 

Verificação e monitorização mensal do valor da retenção efetuada pelas empresas por cada 

trabalhador tendo em conta a sua real situação familiar.  

35. Implementação e automatização de divergência quando os substitutos tributários evidenciam 

desvios significativos entre o montante das retenções na fonte declaradas e o montante que 

é calculado pelo modelo de previsão da AT. 

Elaboração de um modelo de previsão do valor retido pelas empresas por cada trabalhador, em 

face dos elementos detidos pela AT, comparando-a com os valores efetivamente retidos pelas 

entidades patronais. 

36. Controlo taxas de retenção na fonte em função das alterações do agregado 

familiar/dependentes. 

Controlo do valor das retenções na fonte efetuado com as variações da situação familiar dos 

sujeitos passivos ao longo do exercício, no que respeita aos dependentes. 

37. Acompanhamento e controlo das contribuições para a Segurança Social, por entidade 

empregadora, mediante comparação da DMR/DR (mensal/anual). 

Controlo efetuado às entidades patronais, do valor das bases tributáveis declaradas e das 

entregas efetuadas à AT e à Segurança Social. 

38. Implementação e automatização de divergência quando o valor da massa salarial declarada 

para efeitos de retenções na fonte difere da declarada para IRC (gastos com pessoal). 

Comparação entre os valores declarados nas declarações de IRC e DMR. 

 

4.2.7. Medidas de controlo transversais 

Estas medidas consolidam e asseguram a solidez dos controlos efetuados pelas medidas anteriores, 

mediante cruzamentos transversais. Essas medidas permitirão um controlo de elevado rigor da omissão 

de vendas pelas empresas mediante a simulação da sua manutenção em stock. Esse controlo garantirá 

uma elevada efetividade da declaração das vendas reais para efeitos do IVA e dos impostos sobre o 

rendimento. O sistema de controlo do arrendamento proporcionará um combate eficaz à evasão fiscal 

neste setor, tanto em sede de IRS como de IRC, e ainda do Imposto de Selo. 
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39. Implementação e automatização de um sistema de conferência sistemática das mercadorias 

em stock, com base na informação dos inventários/stocks das empresas. 

Implementação do sistema de comunicação dos inventários das empresas e implementação de 

um sistema de controlo rigoroso da evasão fiscal praticada mediante a omissão de vendas e a 

simulação da permanência das mercadorias vendidas nos inventários. Serão implementados 

procedimentos de controlo físico em larga escala. 

40. Implementação do sistema de controlo integrado do arrendamento urbano. 

Sistema de controlo da emissão de recibos de rendas urbanas a emitir no Portal das Finanças, 

incluindo o arrendamento temporário ou sazonal, bem como da celebração de contratos de 

arrendamento. Implementação de um sistema exaustivo de controlo da declaração de rendas e 

dos respetivos contratos, para efeitos de IRS, de IRC e de Imposto do Selo. O sistema operará 

com os dados do cadastro predial, do registo de contribuintes e da comunicação eletrónica, de 

3 em 3 meses, dos dados dos contratos de fornecimento de energia elétrica, gás, água e 

telecomunicações, à AT.  
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Anexo 1 – Medidas de carácter normativo – área fiscal 

No Quadro infra, discriminam-se, de forma sintética, as medidas de caráter normativo, adotadas por referência 

ao ano de 2014, que incluem disposições destinadas a conferir uma maior eficácia no combate à fraude e 

evasão fiscais: 

    Tipo-Referência                       Descrição            Situação 

 

 

 

Lei n.º 2/2014, de 16 de 

janeiro 

Dedutibilidade fiscal, em partes iguais, 
durante os primeiros 20 períodos de 
tributação após o reconhecimento inicial 
(artigo 45.º-A do CIRC), do custo de 
aquisição de elementos de propriedade 
industrial e do goodwill, ainda que com 
exclusões em casos de operações de 
neutralidade fiscal, goodwill associado a 
participações sociais, e aos ativos 
intangíveis adquiridos a entidades com 
residência em “paraíso fiscal”. 

 

 

 

Entrada em vigor em 1 de 

janeiro de 2014 

 

 

Lei n.º 2/2014, de 16 de 

janeiro 

Alargamento (artigo 51.º e 51.º -C do CIRC) 
do regime de eliminação da dupla 
tributação económica aos lucros e reservas 
distribuídos por entidades residentes fora 
da União Europeia (desde que não sejam 
residentes em “paraísos fiscais”) e, bem 
assim, às mais e menos valias realizadas 
mediante a transmissão onerosa de partes 
de capital. 

 

 

Entrada em vigor em 1 de 

janeiro de 2014 

 

 

 

Lei n.º 2/2014, de 16 de 

janeiro 

Alargamento (artigo 52.º do CIRC) do 
período de reporte de prejuízos fiscais, de 
5 para 12 anos, ainda que a dedução a 
efetuar, em cada período de tributação, 
não possa exceder 70% do lucro tributável 
do exercício eliminando-se a regra de 
caducidade dos prejuízos fiscais reportáveis 
no caso de alteração do objeto social, ou 
da atividade desenvolvida, mantendo-se, 
contudo, a caducidade desses prejuízos no 
caso de alteração da titularidade de mais 
de 50% do capital social da sociedade, ou 
da maioria dos respetivos direitos de voto. 
 

 

 

 

Entrada em vigor em 1 de 

janeiro de 2014 

 

 

 

 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 

dezembro 

Consagra-se a eficácia imediata das 
alterações oficiosas efetuadas pela AT 
relativamente aos elementos da atividade 
dos sujeitos passivos nos casos de não 
exercício da atividade ou de exercício 
desacompanhado de uma estrutura 
empresarial adequada, falsidade dos 
elementos declarados ou fundados indícios 
de fraude (artigo 35.º do CIVA), devendo 
tais alterações ser notificadas ao sujeito 
passivo no prazo de 10 dias. 

 

 

 

 

Entrada em vigor em 1 de 

janeiro de 2014 
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    Tipo-Referência                       Descrição            Situação 

 

 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 

dezembro 

Alteração do n.º 1 do artigo 75.º da LGT 
que estabelece a presunção de veracidade 
de que gozam os elementos declarados 
pelos contribuintes e, bem assim, os 
constantes da sua contabilidade, no 
sentido de a mesma atender, também, aos 
requisitos de que dependa a dedutibilidade 
dos gastos. 

 

 

Entrada em vigor em 1 de 

janeiro de 2014 

 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 

dezembro 

Fixação de critérios que determinem a 
inclusão na lista dos países considerados 
“paraísos fiscais” (aditamento do artigo 
63.º -D da LGT) 

 

Entrada em vigor em 1 de 

janeiro de 2014 

 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 

dezembro 

Dispensa de pena em processo instaurado 
por crime de natureza tributária, só 
aplicável a crimes puníveis com pena de 
prisão igual ou inferior a dois anos. (artigo 
22.º do RGIT) 

 

Entrada em vigor em 1 de 

janeiro de 2014 

 

 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 

dezembro 

Inclusão no tipo do crime de introdução 
fraudulenta no consumo (artigo 96.º do 
RGIT), da conduta que se caracteriza pela 
introdução no consumo, comercialização, 
detenção ou consumo de produtos 
tributáveis com violação das normas 
europeias de marcação, coloração, 
desnaturação ou selagem. 

 

 

Entrada em vigor em 1 de 

janeiro de 2014 

 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 

dezembro 

Aplicação da contraordenação aduaneira 
de descaminho (artigo 108.º do RGIT) às 
condutas que se caracterizem pela violação 
da disciplina legal dos regimes aduaneiros 
ou destinos aduaneiros. 

 

Entrada em vigor em 1 de 

janeiro de 2014 

 

 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 

dezembro 

A contraordenação aduaneira do artigo 
109.º do RGIT passa a contemplar, além da 
introdução no consumo, a utilização ou 
manutenção da posse de veículos 
tributáveis, incumprindo as obrigações 
previstas na lei e, também, a expedição e 
exportação dos mesmos. 

 

 

Entrada em vigor em 1 de 

janeiro de 2014 

 

 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 

dezembro 

Integração no tipo do artigo 117.º do RGIT 
a falta de apresentação, ou apresentação 
fora do prazo legal, da declaração de 
alterações na composição do grupo ou da 
exclusão de sociedade do REGTS. 

 

 

Entrada em vigor em 1 de 

janeiro de 2014 

 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 

dezembro 

Em matéria de caducidade da liquidação, 
prevista no art.º 45.º da LGT, elimina-se o 
prazo especial até aqui existente em 
matéria de reporte de prejuízos, que 
constava do n.º 3 do art.º 45.º 

 

Entrada em vigor em 1 de 

janeiro de 2014 
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    Tipo-Referência                       Descrição            Situação 

 

 

Decreto-Lei n.º 51/2014, 

de abril  

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei 
n.º 118/2011, de 15 de dezembro, que 
aprova a orgânica da Autoridade Tributária 
e Aduaneira, criando um instrumento 
eficaz para combater a economia paralela, 
alargar a base tributável e reduzir a 
concorrência desleal.  

 

 

Entrada em vigor em 1 

janeiro de 2014 

 

 

Decreto-Lei n.º 157/2014, 

de 24 de outubro 

Transpõe a Diretiva n.º 2013/36/UE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
26/06, e procede à alteração ao Regime 
Geral das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras e ao Código dos 
Valores Mobiliários, sendo de relevar as 
modificações operadas no artigo 81.º - A. 

 

 

Entrada em vigor em 23 

de novembro de 2014 

 

 

 

Lei 75-A/2014, de 30 de 

setembro 

Procede à 2.ª alteração à Lei n.º 83-C/2013, 
de 31/12 (OE 2014), alterando o RGIT na 
parte relativa aos requisitos das 
contraordenações simples e graves (artigo 
23º do RGIT) ao nível das consequências 
desta distinção legal (artigo 75º do RGIT) e 
ainda a moldura sancionatória do tipo de 
contraordenação tributária de falsidade 
informática e software certificado. 

 

 

 

Entrada em vigor em 1 de 

outubro de 2014 

 

 

 

 

Lei 75-A/2014, de 30 de 

setembro 

Procede à 2.ª alteração à Lei n.º 83-C/2013, 
de 31/12 (OE 2014) alterando o Regime 
Complementar do Procedimento de 
Inspeção Tributária e Aduaneira (RCPITA) 
em diversos normativos, visando clarificar 
o prazo do procedimento, suspensão e 
prorrogação do procedimento, adaptação 
das normas à realidade aduaneira, 
clarificação do âmbito do procedimento 
inspetivo e harmonização com as normas 
da LGT 

 

 

 

 

Entrada em vigor em 1 de 

outubro de 2014 

 

 

Portaria n.º 15-A/2014 de 

24 de janeiro 

Aprova as instruções de preenchimento da 
Declaração Mensal de Remunerações - AT, 
para cumprimento da obrigação 
declarativa a que se refere a subalínea i) da 
alínea c), e a alínea d), do n.º 1 do artigo 
119.º, do Código do IRS 

 

 

Entrada em vigor em 25 

de janeiro de 2014 

 

Portaria n.º 208/2014, de 

10 de outubro 

Aprova o modelo oficial da declaração da 
contribuição extraordinária sobre o setor 
energético (declaração modelo 27), bem 
como as respetivas instruções de 
preenchimento. 

 

Entrada em vigor em 11 

de outubro de 2014 

 

Portaria n.º 271/2014, de 

23 de dezembro 

Aprova a folha de rosto e novos modelos 
de impressos, relativos a anexos que fazem 
parte integrante do modelo declarativo da 
informação empresarial simplificada. 

 

Entrada em vigor em 2015 
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    Tipo-Referência                       Descrição            Situação 

Portaria 282/2014, de 30 

de dezembro 

Define os códigos de atividade económica 
(CAE) correspondentes a várias atividades, 
relevantes para a concessão dos incentivos 
fiscais previstos no CFI. 

Entrada em vigor em 31 

de dezembro 

 

 

 

 

Despacho normativo n.º 

17/2014, de 26 de 

dezembro 

Altera o Despacho Normativo nº 18-
A/2010, de 1 de julho – Regulamenta os 
pedidos de reembolso de IVA. De modo a 
contribuir eficazmente para combater a 
economia paralela e reduzir a concorrência 
desleal, consagra-se a nova obrigação de 
comunicação de faturas como requisito 
legal para efeitos de concessão do 
reembolso aos sujeitos passivos de IVA a 
ela sujeitos e ainda a desmaterialização do 
pedido de prestação de garantias para 
efeitos de reembolso do IVA, exigidas ou 
prestadas nos termos do n.º 7 do artigo 
22.º do IVA, 

 

 

 

 

Entrada em vigor em 1 de 

janeiro de 2015 

 

Despacho n.º8632/2014, 

de 3 de julho 

Definição dos requisitos técnicos a 
observar nos programas de faturação e 
equiparados, em cumprimento da alínea e) 
do artigo 3.º da Portaria n.º 363/2010, de 
23 de junho. 

 

 

 

 

 

Despacho n.º 15598/2014, 

de 26 de dezembro 

São aprovados os novos modelos de 
formulários para efeitos de isenção ou 
redução de retenção na fonte de imposto e 
de reembolso parcial ou total de imposto 
retido na fonte, relativamente a 
pagamentos de juros e ou royalties 
efetuados a sociedades associadas de 
diferentes Estados-Membros da União 
Europeia e da Confederação Suíça, ao 
abrigo dos nºs 12 e 16 do artigo 14.º e dos 
artigos 96.º e 98.º do Código do IRC, bem 
como da Diretiva 2003/49/CE, do Conselho, 
de 3 de junho e do Acordo entre a 
Comunidade Europeia e a Confederação 
Suíça que prevê medidas equivalentes às 
previstas na Diretiva 2003/48/CE do 
Conselho 

 

 

Resolução da Assembleia 

da República n.º 80/2014, 

de 16 de setembro 

Aprova a Convenção relativa à Assistência 
Administrativa Mútua em Matéria Fiscal, 
adotada em Estrasburgo, em 25/01/1988, 
conforme revista pelo Protocolo de Revisão 
à Convenção relativa à Assistência Mútua 
em Matéria Fiscal. 

 

 

Resolução da Assembleia 

da República 91/2014, de 

12 de novembro 

Aprova a Convenção entre a República 
Portuguesa e Barbados para Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 
Matéria de Impostos sobre o Rendimento, 
assinada em Londres, a 22 de outubro de 
2010. 
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    Tipo-Referência                       Descrição            Situação 

 

Resolução da Assembleia 

da República 92/2014, de 

12 de novembro 

Aprova a Convenção entre a República 
Portuguesa e a República do Senegal para 
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a 
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos 
sobre o Rendimento, assinada em Lisboa, 
em 13 de junho de 2014. 

 

 

Resolução da Assembleia 

da República 95/2014, de 

13 de novembro 

Ratifica a Convenção entre a República 
Portuguesa e a República de São Marino 
para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a 
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos 
sobre o Rendimento, assinada em São 
Marino em 18/11/2010. 

 

 

Resolução da Assembleia 

da República 96/2014, de 

13 de novembro 

Aprova a Convenção entre a República 
Portuguesa e a República Democrática 
Federal da Etiópia para Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 
Matéria de Impostos sobre o Rendimento, 
assinada em Adis Abeba, a 25/05/2013. 
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Anexo 2 – Medidas de carácter normativo – área aduaneira 
 

Tipo - Referência Descrição Situação 

 

Lei n.º 83-C/2013, de 

31 de dezembro (Lei 

do OE/2014) 

 

 

 

1) Aditamento da alínea d) ao n.º 5 do artigo 101.º 
do CIEC, passando a prever-se expressamente a 
tributação das folhas de tabaco destinadas a venda 
ao público. 

Considerando que apareceram à venda ao público 
(no final de 2013) folhas de tabaco embaladas, 
destinadas a fabricar cigarros de forma artesanal, 
esta medida teve por objetivo prevenir a evasão 
fiscal, a determinar a sujeição à mesma tributação 
dos demais produtos que se enquadram na categoria 
de “tabacos de fumar”. 

2) Alteração ao n.º 6 do artigo 101.º do CIEC que 
passou a contemplar uma definição do “tabaco para 
cachimbo de água”, de forma a evitar que fosse 
incluído nesta categoria outros produtos, com o 
objetivo de aproveitar a tributação inferior incidente 
sobre a mesma, comparativamente com outros 
produtos de tabaco. 

Em vigor desde 

01.01.2014 
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Anexo 3 - Medidas de carácter administrativo – área aduaneira 
 

Área de Intervenção Descrição Situação 

Oficio Circulado 

n.º 35.026/2014/ de 

2014-02-18 

Estabelece os procedimentos nacionais relativos ao 
embalamento, armazenagem, circulação e 
comercialização das folhas de tabaco destinadas a 
venda ao público, de forma permitir um controlo 
das operações com este tipo de produto de tabaco. 

Em vigor desde 

2014.02.18 

Oficio Circulado n.º 

35028/2014, de 

2014.02.28 

 

Estabelece as regras que devem ser cumpridas 
pelos operadores económicos que pretendam 
beneficiar do procedimento simplificado de 
justificação estabelecido nos n.ºs 23 e 24 da 
Portaria n.º 1295/2007, de 1 de outubro, para as 
inutilizações de estampilhas especiais para selagem 
de produtos de tabaco manufaturado ocorridas 
durante o processo de fabrico em entrepostos 
situados noutro Estado membro. 

As presentes instruções tiveram por objetivo definir 
as condições que permitam aos operadores 
económicos cumprir as obrigações declarativas 
junto da AT, com salvaguarda dos procedimentos de 
controlo exercidos pela estância aduaneira 
competente. 

 

Em vigor desde 

2014.02.28 

Oficio Circulado n.º 

35030/2014, de 

2014.04.01 

Divulga instruções de aplicação do artigo 106.º do 
CIEC que estabelece regras especiais de 
condicionamento para as introduções no consumo 
de produtos de tabaco efetuadas no ultimo 
quadrimestre de cada ano, tendo em vista a adoção 
de critérios uniformes no que respeita aos cálculos 
dos limites quantitativos previstos no referido artigo 
e à liquidação do imposto quando esses mesmos 
limites se mostrarem ultrapassados. 

Em vigor desde 

2014.04.01 

Instrução de serviço nº 

35.025 

Série II 

Uniformização dos procedimentos aplicáveis no 
âmbito dos controlos da venda de gasóleo colorido 
e marcado em postos de abastecimento de 
combustíveis – vendas sem emissão de fatura ou 
sem identificação do adquirente. 

Em vigor desde 

2014.04.24 
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Área de Intervenção Descrição Situação 

Instrução de serviço nº 

35.003 

Série II 

Procedimentos relativos à utilização de álcool em 

fim isento. 

Em vigor desde 

2014.04.14 

Ofício circulado n.º 

15226/2014 

Procedimentos na importação e exportação de 

armas de fogos suas partes e componentes 
 

Oficio circulado n.º 

15227/2014 

Implementação do Regulamento (UE) nº 608/2013 - 

Defesa dos direitos de propriedade intelectual 
 

Ofício circulado n.º 

15240/2014 

STADA-Exportação - Atualização do Manual de 

Instruções de Preenchimento das Declarações 

Eletrónicas de Exportação 

 

Ofícios circulados n.ºs 

15242/2014, 

15272/2014, 

15276/2014, 

15285/2014, 

15305/2014 e 

15316/2014 

Medidas de salvaguarda e de emergência que 

estabelecem condições especiais de importação de 

mercadorias sujeitas a controlos reforçado: géneros 

alimentícios, alimentos para animais e objetos 

destinados a entrarem em contacto com os 

alimentos 

 

Ofício Circulado n.º 

15244/2014 

Apresentação das notificações de reexportação 

através do SDS – Sistema integrado dos meios de 

transporte e das mercadorias 

 

Ofício Circulado n.º 

15248/2014 

Declarações aduaneiras: documentos de suporte e 

referências (noção e códigos de identificação) 
 

Ofício Circulado n.º 

15250/2014 

Importação de medicamentos em pequenas 

quantidades para uso pessoal 
 

Ofício Circulado n.º 

15270/2014 

Procedimentos aduaneiros a adotar na importação 

de material humano 
 

Ofício Circulado n.º 

15277/2014 

Dispositivos médicos: condicionalismos para a sua 

importação 
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Área de Intervenção Descrição Situação 

Ofício Circulado n.º 

15280/2014 

Importação de madeira e produtos da madeira: 

condicionalismos 
 

Ofício Circulado n.º 

15292/2014 

Exportação temporária de material profissional 

portátil 
 

Ofício Circulado n.º 

15297/2014 

CITES: Instruções de Aplicação: Anexo VI – 

Alterações 
 

Ofício Circulado n.º 

15298/2014 

Trânsito comunitário/comum lista dos organismos 

autorizados a emitir títulos de garantia isolada 
 

Ofício Circulado n.º 

15301/2014 

Proibição de importação/exportação de novas 

substâncias psicoactivas 
 

Ofício Circulado n.º 

15309/2014 

Exportação por entidades não residentes em 

Portugal 
 

Instrução de Serviço n.º 

15235/2014 

Manifesto de saída: Indicação dos números das 

declarações aduaneiras de exportação 
 

Instrução de Serviço n.º 

15245/2014 

Controlos a posteriori das declarações aduaneiras 

de importação e de exportação 
 

Instruções de Serviço 

n.ºs 15259/2014 e 

15315/2014 

Vírus ébola. Controlo de bagagem de passageiros e 

outras remessas sem caráter comercial de produtos 

de origem animal provenientes de países da África 

Ocidental: Guiné, Libéria, Mali e Serra Leoa 

 

Instrução de Serviço n.º 

15261/2014 

Controlo de bagagem pessoal de passageiros e 

outras remessas sem caráter comercial de produtos 

de origem animal provenientes da Tunísia 

 

Instrução de Serviço n.º 

15266/2014 

Controlo de bagagem pessoal de passageiros e 

outras remessas sem caráter comercial de produtos 

de origem animal provenientes da Rússia 
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Área de Intervenção Descrição Situação 

Instruções de Serviço 

n.º 15284  e 

15288/2014 

Regime TIR - Listas A e B (titulares comunitários e 

não comunitários excluídos da utilização do regime 

TIR) 

 

Instrução de Serviço n.º 

15313/2014 

Exportação de produtos químicos perigosos - Guia 

para a utilização aduaneira do e PIC 
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Anexo 4 – Esquemas de Planeamento Fiscal detetados pela Inspeção Tributária 
Considerando como esquemas de planeamento fiscal abusivo os que resultam dos artigos 3.º e 4.º do Decreto-
Lei n.º 29/2008, de 25 de fevereiro, e tendo em consideração o Despacho n.º11873/2009 do SEAF, a inspeção 
tributária identificou e corrigiu a situação fiscal de operações relacionadas com: 
 

a) Operação de titularização de créditos futuros 

b) Utilização de sociedade instrumental para a realização de operações de financiamento 
intragrupo 
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Anexo 5 –Referências metodológicas do capítulo 3.1 
A metodologia utilizada para o cálculo dos montantes referidos no capítulo 3.1 foi baseada nos seguintes 
estudos: 

 Bouthevillain et al. (2001), “Cyclically adjusted budget balances: an alternative approach”, European 
Central Bank working paper series nr. 77. 

 Pereira, P.C. e L Wemans (2013), “Efeitos da política orçamental sobre a atividade económica em 
Portugal: A abordagem dos VAR estruturais”; Boletim Económico de Primavera, Banco de Portugal 

 Girouard, N. e C. André (2005), “Measuring cyclically adjusted balances for OECD countries”, 
Economics Department, Working Papers 21, OCDE 

 Kremer et al (2006) “A disaggregated framework for the analysis of structural developments in public 
finances”, European Central Bank, working paper series nr 579;  

 Caixa 2.2. “A receita fiscal estrutural em Portugal” Relatório Anual de 2006 do Banco de Portugal. 
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