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Lei n.o 41/98
de 4 de Agosto

Autoriza o Governo a publicar uma lei geral tributária donde cons-
tem os grandes princípios substantivos que regem o direito
fiscal português e uma definição mais precisa dos poderes
da Administração e das garantias dos contribuintes.

A Assembleia da República decreta, nos termos dos
artigos 161.o, alínea d), 165.o, n.o 1, alíneas b) e d),
e 166.o, n.o 3, da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.o

Objecto

1 — Fica o Governo autorizado a publicar uma lei
geral tributária donde constem os grandes princípios
substantivos que regem o direito fiscal português e a
articulação dos poderes da Administração e das garan-
tias dos contribuintes.

2 — A lei geral tributária visará aprofundar as normas
constitucionais tributárias e com relevância em direito
tributário, nomeadamente no que se refere à relação
tributária, ao procedimento e ao processo, com reforço
das garantias dos contribuintes, da participação destes
no procedimento, da igualdade das partes no processo
e da luta contra a evasão fiscal, definindo os princípios
fundamentais em sede de crimes e contra-ordenações
tributárias.

Artigo 2.o

Sentido e extensão

Para a prossecução dos fins indicados nos artigos ante-
riores, o Governo fica autorizado a:

1) Definir os grandes princípios substantivos que
regem o direito fiscal, incluindo os relativos à
tributação do agregado familiar, às situações de
incapacidade para o trabalho e de velhice e à
isenção do necessário para uma existência em
condições económicas dignas;

2) Estabelecer a tributação dos bens e rendimentos
obtidos, detidos ou utilizados com carácter ilí-
cito ou contrário aos bons costumes, com excep-
ção dos que venham a ser perdidos a favor do
Estado em termos correspondentes àqueles a
que estão sujeitos actualmente os restantes bens
e rendimentos;

3) Estabelecer limites aos impostos, quando estri-
tamente necessários para salvaguardar o exer-
cício de qualquer profissão ou actividade, ou
a prática de actos legítimos de carácter pessoal,
sem prejuízo dos agravamentos ou benefícios
excepcionais determinados por finalidades eco-
nómicas, sociais, ambientais ou outras;

4) Garantir a irretroactividade dos impostos, nos
termos da Constituição;

5) Regular a recorribilidade e a impugnabilidade
dos actos em matéria tributária lesivos para o
contribuinte, por modo a garantir-se sempre a
obtenção, no domínio tributário, de uma tutela
eficaz e efectiva dos direitos e interesses legal-
mente protegidos;

6) Concretizar o princípio constitucional da lega-
lidade tributária, proibindo a integração por
analogia das normas sujeitas ao princípio da
reserva de lei da Assembleia da República;

7) Regular o período de vigência dos benefícios
fiscais, em termos de assegurar a sua previsi-
bilidade, em obediência ao princípio da segu-
rança jurídica, e a avaliação periódica dos res-
pectivos resultados;

8) Fazer abranger pela lei geral tributária os impos-
tos, nomeadamente os impostos alfandegários,
e as taxas, em tudo o que não exigir um regime
especial, nomeadamente ditado pelo direito
comunitário;

9) Definir a ineficácia em matéria tributária dos
actos ou negócios que pretendam alterar os ele-
mentos constitutivos da obrigação tributária;

10) Prever a substituição tributária, em termos do
cumprimento da obrigação de imposto poder
ser exigido de um sujeito diferente do seu sujeito
passivo, sempre que razões de conexão com o
facto tributário ou de praticabilidade fiscal a
justifiquem;

11) Regular a simulação tributária, consagrando a
norma de que o facto tributário é aquele que
foi efectivamente realizado pelas partes;

12) Regular a relevância tributária dos actos e negó-
cios inválidos nos termos máximos de equiva-
lência à dos negócios e actos válidos;

13) Prever as obrigações dos sujeitos passivos e con-
sagrar a possibilidade de serem exigidas entre-
gas antecipadas no período de formação do
facto tributário, bem como retenções na fonte;

14) Regular a responsabilidade tributária dos repre-
sentantes legais e dos que dispõem de bens
alheios pelo cumprimento dos deveres que a
estes incumbam;

15) Estabelecer os princípios gerais sobre respon-
sabilidade tributária, solidária e subsidiária, por
forma a:

a) Prever que a mesma seja, em princípio,
subsidiária e possa abranger a totalidade
da dívida tributária, incluindo juros e
demais encargos;

b) Regular a responsabilidade solidária, pre-
vendo-a quanto aos sujeitos passivos do
imposto, sócios e liquidatários;

c) Regulamentar a responsabilidade subsi-
diária, nomeadamente fixando os pres-
supostos de responsabilidade, o elenco
dos responsáveis, prevendo-a em relação
aos gerentes, administradores e titulares
de funções semelhantes, incluindo o titu-
lar do estabelecimento individual de res-
ponsabilidade limitada, assentando-a na
distinção entre as dívidas tributárias ven-
cidas no período do exercício dos res-
pectivos cargos e as dívidas tributárias
vencidas anterior ou posteriormente,
cabendo, no primeiro caso, aos adminis-
tradores ou gerentes e titulares de fun-
ções semelhantes o ónus da prova da
ausência de culpa na falta do pagamento
e, no segundo caso, à administração fiscal
o ónus da prova de culpa dos agentes
mencionados na insuficiência do patri-
mónio para o pagamento das dívidas
tributárias;

d) Fazer depender a responsabilidade sub-
sidiária da existência de acto fundamen-
tado de reversão e de prévia audiência
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do responsável e fixar as providências
cautelares adequadas;

e) Estender a responsabilidade, nos mesmos
termos, aos membros dos órgãos de fis-
calização e aos revisores oficiais de con-
tas, nos casos em que a administração
tributária demonstre que a inobservância
dos deveres tributários dos contribuintes
resultou do incumprimento das funções
de fiscalização, e aos técnicos oficiais de
contas nos casos em que aquela inobser-
vância resulte de violação dolosa dos
deveres de assunção de responsabilidade
pela regularização técnica nas áreas con-
tabilísticas e fiscal ou de assinatura de
declarações fiscais, demonstrações finan-
ceiras e seus anexos;

16) Definir os princípios do cumprimento das obri-
gações tributárias, fixando, nomeadamente, nor-
mas quanto ao modo de cumprimento, à com-
pensação, ao pagamento em prestações ou rela-
tivamente a qualquer outra forma de cum-
primento;

17) Rever os prazos de caducidade do direito de
liquidar os tributos e de prescrição das obri-
gações, harmonizando-os com o prazo de
reporte ou podendo-os encurtar de modo con-
sentâneo com as possibilidades e o aumento de
eficiência da Administração;

18) Rever os pressupostos da suspensão do prazo
de caducidade e da interrupção da prescrição,
podendo o primeiro ser dilatado nos casos de
contratos fiscais no período a que os respectivos
benefícios se aplicam e o segundo ser encurtado
de modo consentâneo com as possibilidades e
o aumento de eficiência da Administração;

19) Rever o regime dos juros compensatórios, de
mora e indemnizatórios, promovendo uma
maior justiça fiscal entre a Administração e os
contribuintes, nomeadamente prevendo o
direito dos contribuintes a juros indemnizatórios
em casos de procedência de pedido de revisão,
quando se prove erro imputável aos serviços,
não cumprimento de prazos de restituição ofi-
ciosa ou execução de anulação de acto tributário
e, ainda, nos casos de revisão quando haja
demora na apreciação por período superior a
um ano após a sua apresentação, podendo pre-
ver-se uma taxa igual para juros compensatórios
e indemnizatórios;

20) Rever o regime jurídico da garantia dos créditos
do Estado, prevendo, nomeadamente, a hipo-
teca legal e o penhor legal e revendo a prestação
de garantias no caso de execução, para garantir
a igualdade no acesso ao direito e para salva-
guardar os interesses do contribuinte perante
delongas dos procedimentos e processos;

21) Estabelecer normas que permitam aos contri-
buintes desencadear procedimentos no sentido
da definição das suas obrigações tributárias e
da sua situação jurídica tributária;

22) Consagrar expressamente e aprofundar, em
sede de procedimento, os princípios da pros-
secução do interesse público e da protecção dos
direitos e interesses dos cidadãos, da igualdade,
da proporcionalidade, da justiça e da imparcia-

lidade, da celeridade, da decisão e do inqui-
sitório, da colaboração, da boa fé e da tutela
da confiança, da eficácia dos actos, da audiência
dos cidadãos, do dever de fundamentação, da
confidencialidade, da iniciativa da Administra-
ção e da cooperação dos particulares;

23) Estabelecer normas, de acordo com a Consti-
tuição e em atenção ao disposto no Código do
Procedimento Administrativo, sobre competên-
cia, delegação e substituição, legitimidade, pra-
zos, notificações, direito de informação, direito
de acesso, instrução do procedimento, meios de
prova e seu valor, ónus da prova, liquidação,
revisão e liquidação adicional, modalidades de
cobrança, pagamentos por conta, fiscalização,
direito de petição, reclamação e recurso hie-
rárquico, prazos e revogação das decisões da
Administração;

24) Regular o procedimento da determinação da
matéria colectável em vista do apuramento da
matéria colectável real e do combate à evasão
fiscal, com possibilidade de recurso a métodos
indirectos de avaliação quando se verifiquem
os pressupostos de impossibilidade de determi-
nação do valor real, e com respeito do princípio
da audiência do contribuinte;

25) Fixar os pressupostos da determinação indirecta
da matéria colectável, descrevendo as situações
em que, nomeadamente por falta de declaração,
elementos de contabilidade ou outros, e por
indícios de carácter técnico-científico sobre a
inveracidade da matéria colectável declarada ou
resultante da contabilidade, a Administração
tenha a faculdade de determinar indirectamente
a matéria colectável;

26) Determinar os pressupostos do exercício da
faculdade de o contribuinte optar pela tribu-
tação por regime simplificado, com procedimen-
tos mais simples e expeditos quanto à fixação
da matéria colectável, tendo em consideração
as garantias procedimentais e processuais pre-
vistas na lei;

27) Introduzir no procedimento da determinação
indirecta da matéria colectável a figura do perito
independente;

28) Regular o processo tributário com vista não só
a uma maior igualdade entre as partes, mas tam-
bém, e nomeadamente, ao acesso ao direito,
à faculdade de impugnar ou de recorrer, ao
inquisitório e da colaboração processual e do
aprofundamento dos princípios constitucionais
nesta matéria, regulando os efeitos da decisão
judicial favorável ao contribuinte e da execução
de sentença, e alçada dos tribunais;

29) Clarificar a natureza judicial do processo de exe-
cução fiscal e consagrar o direito dos particu-
lares de solicitar a intervenção do juiz no
processo;

30) Introduzir na lei geral tributária um título sobre
infracções tributárias visando a unificação dos
regimes jurídicos das infracções fiscais aduanei-
ras e não aduaneiras e contendo os princípios
fundamentais relativos àquelas infracções, espe-
cialmente quanto às espécies de infracções,
penas aplicáveis, responsabilidade e processo de
contra-ordenação, ficando para proposta de lei,
a elaborar, os tipos de crimes e contra-orde-
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nações fiscais e aduaneiros, sanções e regras de
procedimento e de processo, em obediência aos
princípios gerais contidos na Constituição e na
lei geral tributária, com a tipificação e estabi-
lização das modalidades de crimes e contra-or-
denações com relevo em matéria tributária;

31) Estabelecer que as infracções tributárias podem
ser punidas a título de dolo ou negligência e
que as infracções tributárias negligentes só
podem ser punidas nos casos expressamente
previstos na norma que ao caso for aplicável;

32) Prever que os administradores, gerentes e outras
pessoas que exerçam funções de administração
em pessoas colectivas e entes fiscalmente equi-
paráveis são responsáveis subsidiários pelas coi-
mas aplicadas àquelas entidades referentes às
infracções praticadas no decurso do seu man-
dato, e que este tipo de responsabilidade sub-
sidiária depende da verificação cumulativa dos
requisitos de insuficiência do património das
pessoas colectivas ou entes fiscalmente equipa-
ráveis e que essa insuficiência deve resultar
directamente dos actos ou omissões praticados
com culpa pelos administradores ou gerentes
daquelas entidades, sendo esta responsabilidade
subsidiária solidária se forem várias as pessoas
a praticar os actos ou omissões culposos de que
resulte a insuficiência de património das enti-
dades em causa, podendo a lei, igualmente, esta-
belecer regras de responsabilidade solidária nos
casos em que tenha havido colaboração dolosa
na prática de qualquer infracção;

33) Estabelecer que as pessoas colectivas e equi-
paradas são responsáveis pelas contra-ordena-
ções fiscais quando cometidas pelos seus órgãos
ou representantes, em seu nome e no interesse
colectivo, sendo a responsabilidade da pessoa
colectiva excluída quando o agente da infracção
tiver comprovadamente actuado contra ordens
ou instruções expressas de quem de direito e
referir que a responsabilidade das entidades
referidas pode não excluir a responsabilidade
individual dos respectivos agentes, quando se
trate de contra-ordenações dolosas e tal resulte
directamente da norma aplicável;

34) Estabelecer que, para efeitos das sanções apli-
cáveis, as contra-ordenações fiscais podem ser
qualificadas como simples ou graves, devendo
ser consideradas contra-ordenações fiscais gra-
ves as que sejam puníveis com coimas superiores
a um determinado limite, sendo simplesmente
estas as que podem ser sancionadas a título prin-
cipal e acessório;

35) Prever a aplicabilidade, como sanção contra-or-
denacional acessória, para além das sanções
acessórias previstas no regime geral, da suspen-
são de benefícios fiscais ou inibição de os obter,
podendo ser cumulativamente aplicadas nos
casos de infracção fiscal grave e desde que a
coima seja superior a um determinado limite;

36) Estabelecer o princípio geral de aplicação das
sanções acessórias previstas segundo o qual as
mesmas só podem recair sobre atribuições patri-
moniais concedidas ao infractor que sejam
directamente relacionadas com os deveres fis-

cais cuja violação foi punida, sobre arrematações
e concursos relativos a actividade em que teve
lugar a violação dos deveres tributários como
tal punidos e sobre incentivos concedidos pelo
Estado;

37) Estabelecer que, sem prejuízo dos limites máxi-
mos, a determinação da medida da coima deverá
obedecer aos requisitos da aferição objectiva da
gravidade da infracção; da graduação da culpa
do agente, a apreciação da situação económica
do agente, devendo ter em conta o benefício
económico que o agente retirou da prática da
infracção, tendo, porém, em consideração o
princípio da proporcionalidade;

38) Estabelecer que pode não haver lugar a res-
ponsabilidade por contra-ordenação e não ser,
em consequência, aplicada qualquer coima
desde que a prática da infracção não ocasione
prejuízo efectivo à Fazenda Nacional, se mostre
regularizada a falta cometida, ou se possa cla-
ramente considerar que a falta foi de carácter
puramente acidental e simples. Poderão esta-
belecer-se outras circunstâncias de afastamento
excepcional de coimas desde que esta medida
se mostre absolutamente necessária a finalida-
des públicas de carácter conjuntural;

39) Prever, em conformidade com a relação de sub-
sidiariedade entre o direito de mera ordenação
social e o direito penal, casos de dispensa da
coima;

40) Prever a existência de uma comissão de infrac-
ções tributárias, com funções de sancioamento
de contra-ordenações graves e de uniformização
dos critérios utilizados na aplicação de sanções
contra-ordenacionais;

41) Prever expressamente a subsistência da dívida
de imposto mesmo tendo sido cumpridas inte-
gralmente as sanções principais e acessórias das
contra-ordenações fiscais;

42) Estabelecer o prazo geral de cinco anos de pres-
crição do procedimento por infracções tributá-
rias, bem como da prescrição das sanções nele
aplicadas.

Artigo 3.o

Legislação a revogar e a alterar

O Governo promoverá, mediante decretos-leis ou
propostas de lei, a revogação expressa das normas con-
trárias à lei geral tributária e a alteração das normas
dos códigos e leis tributárias cujo sentido tenha sido
alterado pela lei geral tributária.

Artigo 4.o

Códigos e leis tributárias

Fica o Governo autorizado a introduzir nos códigos
e leis tributárias a regulamentação das figuras que só
se encontrem na lei geral tributária a nível de princípio,
nomeadamente:

a) Regime das entregas antecipadas e retenções
na fonte;

b) Pagamento em prestações;
c) Compensação;
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d) Tributação por regime simplificado;
e) Pressupostos de determinação indirecta da maté-

ria colectável e critérios de determinação indi-
recta da matéria colectável, tendo em conside-
ração o disposto nos n.os 24), 25) e 28) do
artigo 2.o

Artigo 5.o

Duração

A presente autorização legislativa vigora por um
período de 3 meses quanto à publicação da lei geral
tributária e de 10 meses quanto às matérias constantes
dos artigos 3.o e 4.o

Aprovada em 26 de Junho de 1998.

O Presidente da Assembleia da República, António
de Almeida Santos.

Promulgada em 14 de Julho de 1998.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 21 de Julho de 1998.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Assembleia Legislativa Regional

Decreto Legislativo Regional n.o 12/98/A

Conselho Consultivo Florestal Regional

A floresta e os sistemas naturais associados consti-
tuem, pela sua importância económica, social e ambien-
tal, bens de inestimável valor no quadro do desenvol-
vimento rural integrado, com dimensão universal.

A política florestal na Região Autónoma dos Açores,
com o actual reconhecimento da sua importância
ambiental, envolve decisões complexas no âmbito da
protecção, do ordenamento, da gestão e do fomento
da floresta e dos sistemas naturais associados.

Nos Açores, pela sua especificidade, por limitações
e interesses de vária ordem, a gestão do património
florestal está condicionada por características muito
peculiares que diferem de ilha para ilha e cujas decisões
merecem ser consensualizadas pela participação dos
vários intervenientes.

Assim, a Assembleia Legislativa Regional dos Açores
decreta, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 227.o
da Constituição da República Portuguesa e da alínea c)
do n.o 1 do artigo 32.o do Estatuto Político Adminis-
trativo da Região Autónoma dos Açores, o seguinte:

Artigo 1.o

Objecto

Pelo presente diploma é criado o Conselho Consultivo
Florestal Regional, adiante designado por Conselho Flo-

restal, um órgão de consulta da Secretaria Regional de
Agricultura, Pescas e Ambiente, com competência para
se pronunciar sobre as iniciativas relativas à política flo-
restal nos Açores.

Artigo 2.o

Competências

1 — Compete ao Conselho Florestal pronunciar-se
sobre:

a) Medidas de política florestal e sua execução;
b) Medidas legislativas e regulamentadoras que

visem o fomento, a gestão e a protecção do patri-
mónio florestal regional;

c) A adaptação à Região Autónoma dos Açores
de legislação florestal comunitária;

d) Outras questões relacionadas com o sector flo-
restal e sistemas associados.

2 — Compete também ao Conselho Florestal desig-
nar os seus representantes em quaisquer outros órgãos
ou entidades em que participe, nos termos da lei.

3 — O Conselho Florestal pode propor a adopção
de medidas que considere importantes para o sector
florestal da Região.

Artigo 3.o

Composição

1 — O Conselho Florestal é composto pelo Secretário
Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, que pre-
side, e por um representante das seguintes entidades:

a) Direcção Regional dos Recursos Florestais;
b) Direcção Regional do Ambiente;
c) Associação dos Municípios da Região Autó-

noma dos Açores;
d) Federação Agrícola dos Açores;
e) Câmara do Comércio e Indústria dos Açores;
f) Associações regionais de defesa do ambiente;
g) Organização representativa dos produtores de

madeiras dos Açores;
h) Organização representativa dos industriais de

madeiras dos Açores.

2 — A presidência do Conselho Florestal, nas ausên-
cias ou impedimentos do Secretário Regional de Agri-
cultura, Pescas e Ambiente, é assegurada pelo director
regional dos Recursos Florestais.

3 — O Conselho Florestal, atendendo às matérias em
apreciação, pode integrar nas suas reuniões, a convite
de qualquer dos seus membros, representantes de outras
entidades e organizações, bem como técnicos com liga-
ções ao sector florestal, sem direito a voto.

4 — As entidades previstas nas alíneas g) e h) do n.o 1,
enquanto não estiverem constituídas, far-se-ão repre-
sentar por personalidades ligadas aos sectores que repre-
sentam, por indicação do Conselho Florestal.

Artigo 4.o

Funcionamento

1 — O Conselho Florestal pode reunir em plenário
ou em subgrupo, em qualquer ilha da Região, de acordo
com os assuntos da ordem de trabalhos.

2 — O Conselho Florestal aprova, em plenário, na
sua primeira reunião, o regulamento interno do seu
funcionamento.


