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22-02-12 - Prazos de decisão para a Administração Fiscal 

 

Este encurtamento reflete-se, por um lado, na redução do prazo de 

conclusão do procedimento tributário que foi encurtado dos anteriores 

seis meses para os atuais quatro meses, ou seja, ou prazo de 

indeferimento tácito, caso a Administração não se pronuncie, é de 

quatro meses. 

 

Por outro lado, procedeu-se ao encurtamento do prazo supletivo para a 

prática dos atos do procedimento tributário, que devem agora ser 

praticados no prazo de oito dias. 

 

Outra alteração no domínio do procedimento tributário, que embora não 

tenha relação direta com os prazos de decisão, tem no entanto 

relevância no domínio das relações entre a administração tributária e os 

contribuintes, nomeadamente no que diz respeito ao direito à 

informação. Desta forma, procedeu-se à inclusão, no leque de situações 

que se encontram abrangidas pelo princípio da colaboração da 

Administração tributária com os contribuintes, a informação ao 

contribuinte dos seus direitos e obrigações, designadamente nos casos 

de obrigações periódicas e a interpelação ao contribuinte para proceder 

à regularização da situação tributária e ao exercício do direito à redução 

da coima, quando a Administração tributária detete a prática de uma 

infração de natureza não criminal. 

 

Referências 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, artigo 149.º 

Lei Geral Tributária, artigos 57.º, 59.º. 
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