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Reversão – pressupostos – Crédito de devedor originário – Créditos litigiosos –
02, p. 59 (34)
Sociedades profissionais – Regime de transparência fiscal – Métodos indiciários
– Legitimidade para requerer a revisão da matéria coletável – Incompetência do TCA
Norte em razão da hierarquia – 07, p. 62 (139)
Vencimento da obrigação tributária – Sustação da execução fiscal – Insolvência
– 04, p. 50 (67)
Venda – Falta de depósito do preço – Audição dos interessados – Carta
devolvida – Justo impedimento – 02, p. 58 (32)

C – Tribunal Central Administrativo Sul
Alienação de imóvel – Mais-valias – Despesas necessárias – 08, p. 61 (171)
Apensação de execuções – Impugnabilidade – Falta de fundamentação válida –
90, p. 74 (201)
Arresto – Fundado receio – Indícios – 09, p. 78 (205)
Arresto – Remição – Anulação da venda – 08, p. 63 (173)
Arts. 58.º-A e 129.º do CIRC – Autorização de acesso à informação bancária –
Sigilo bancário – Princípio da tutela jurisdicional efetiva – Princípio constitucional da
proporcionalidade – Art. 18.º, n.º 2, da CRP – Princípio da proporcionalidade,
consagrado no n.º 2 do art. 266.º da CRP, como princípio orientador do agir da
Administração – 01, p. 50 (19)
Ato aduaneiro – Fundamentação – Autenticidade do certificado de origem –
Ónus da prova – 10, p. 51 (218)
Ato lesivo – Legitimidade para dedução de reclamação – Entrega de imóvel
utilizado como habitação – 05, p. 71 (88)
CAAD – Impugnação da decisão arbitral – Violação do princípio do
contraditório – Nulidade processual – 08, p. 63 (174)
Constitucionalidade do art. 63.º-B da LGT – Princípio da participação –
Fundamentação – Princípio do inquisitório – Pressupostos da derrogação do sigilo
bancário – 06, p. 46 (113)
Conta – Dispensa do pagamento do remanescente da taxa de justiça –
Tempestividade do pedido – Princípio da proporcionalidade – Direito de acesso à
justiça – 04, p. 53 (71)
Custas – Reforma – Taxa de justiça – Contra-alegações – 06, p. 48 (116)
Declaração de substituição apresentada por Técnico Oficial de Contas –
Presunção do art. 17.º, n.º 3, da LGT – 09, p. 80 (206)
Decisão arbitral – Pronúncia indevida – Princípio do contraditório – Decisão
surpresa – 08, p. 64 (175)
Decisão arbitral – Violação do princípio do contraditório – Anulação de decisão
arbitral – 07, p. 65 (143)
Dispensa de prestação de garantia – Apreciação da prova contemporânea do ato
– 09, p. 72 (200)
Efeito suspensivo do processo de impugnação – Competência para apreciação do
pedido de dispensa de prestação de garantia – 00, p. 51 (7)

Embargos de terceiro – Contrato de cessão financeira (ou de “factoring”) –
Ofensa da posse – 09, p. 81 (207)
Execução fiscal – Suspensão – Garantia – Lista de devedores – Situação
tributária regularizada – 05, p. 71 (87)
Fixação da matéria tributável por métodos indiretos – Arts. 89.º-A da LGT e
146.º-B do CPPT – Documentos bancários do processo crime – Violação do
procedimento do art. 63.º-B da LGT – 06, p. 45 (112)
Gravação – Prova – Procedimento de inspeção – Regime Complementar do
Procedimento de Inspeção Tributária – 04, p. 52 (70)
IMI – Avaliação – Audiência prévia – Pedido de não sujeição a IMI – Art. 9.º,
alínea d), do CIMI – 01, p. 53 (21)
IMI – Procedimento de avaliação dos imóveis – Efeitos reportados ao facto
gerador da obrigação de avaliação – Art. 37.º, n.º 4, do CIMI – 06, p. 49 (117)
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – Proveitos – Custos –
Quantificação – 00, p. 52 (9)
Impugnação – Regime de transparência fiscal – Regime simplificado – 04, p. 53
(72)
Impugnação – Tempestividade – Reclamação graciosa – Despacho liminar de
recebimento da petição inicial – Prioridade do meio contencioso – 10, p. 50 (217)
Intimação para prestação de informações – Art. 37.º do CPPT – Art. 24.º do
CPPT – 09, p. 76 (203)
IRC – Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades – Gastos –
Comprovação – Reclamação graciosa – Objeto da impugnação – 04, p. 51 (69)
IRS – Caducidade do direito de liquidação – Liquidação corretiva – 08, p. 60
(170)
IRS – Declaração apresentada conjuntamente por ambos os cônjuges –
Liquidação – Notificação – 03, p. 70 (53)
IRS – Decisão de fixação da matéria tributável por avaliação indireta – Art. 87.º,
n.º 1, alínea f), da LGT – Método declarativo – Residente – Ónus da prova – Presunção
judicial – 02, p. 60 (37)
IRS – Incumprimento do dever declarativo do sujeito passivo – Notificação
prevista no art. 76.º, n.º 3, do CIRS – 09, p. 78 (204)
IVA – Regularização a favor do sujeito passivo – Prova – 07, p. 67 (146)

Limite máximo de juros de mora a favor da Fazenda Pública – Art. 44.º, n.º 2, da
LGT – 07, p. 67 (147)
Mais-valias obtidas por meio de negócio translativo da propriedade declarado
ineficaz – Art. 38.º, n.º 1, da LGT – 06, p. 47 (114)
Manifestações de fortuna – Restituição do sinal em dobro – Administrador da
massa insolvente – 03, p. 72 (56)
Nulidade insuprível da decisão administrativa de aplicação de coima – Arts. 63.º,
n.º 1, alínea d), e 79.º, n.º 1, alínaea b), do RGIT – Descrição sumária dos factos – Tipo
legal contraordenacional previsto no art. 114.º do RGIT – Concurso de
contraordenações – Conexão e apensação de processos – Pressupostos da continuação
criminosa – Cúmulo jurídico e cúmulo material das coimas aplicadas ao concurso de
infrações – 02, p. 61 (38)
Oposição – Reversão – Gerência – Culpa – Insolvência fortuita/insolvência
dolosa – 08, p. 61 (172)
Oposição – Pagamento – Ónus da prova – Limites contraprova – 09, p. 75 (202)
Oposição/reversão – Efetivação da responsabilidade solidária dos gestores de
bens e direitos dos sujeitos passivos não residentes (art. 27.º da LGT) – 02, p. 59 (35)
Penhor – Execução fiscal – Arts. 50.º, n.º 1, alínea b), da LGT e 195.º do CPPT –
07, p. 65 (144)
Penhora de contas bancárias – Objeto – Depositário – Novas entradas – 00, p. 52
(8)
Penhora – Princípio da proporcionalidade – Abuso de direito – 07, p. 64 (142)
Prorrogação do prazo da ação inspetiva – Art. 36.º do RCPIT – 06, p. 47 (115)
Providências cautelares – Arresto – Oposição bens do responsável subsidiário –
Exercício de administração/gerência através de procuração – 01, p. 51 (20)
Providências cautelares – Legitimidade – Efeito do recurso – 03, p. 71 (54)
Reclamação da decisão do órgão de execução fiscal – Fixação do direito a juros
indemnizatórios – 05, p. 69 (85)
Reclamação de decisão do órgão de execução fiscal – Subida imediata da
reclamação – Penhora de imóvel – Extinção da execução fiscal – Efeitos do recurso da
sentença de oposição – Condenação da Fazenda Pública como litigante de má fé – 03, p.
71 (55)

Rendimentos da categoria B – Rendimentos empresariais e profissionais –
Rendimentos da categoria G – Incrementos patrimoniais (mais-valias) – Permuta de
lotes de terreno – Ganhos de natureza fortuita – 06, p. 50 (118)
Sigilo bancário – Ordem de conhecimento dos vícios – Audição prévia – 05, p.
70 (86)
Taxa de publicidade – Regime Geral das Taxas Locais – Reclamação
administrativa necessária – Efeito suspensivo – Exigibilidade da dívida – 07, p. 66 (145)
Termo de declarações perante autoridade tributária – Valor probatório – 08, p.
65 (176)
Tribunais arbitrais – Recurso/impugnação das decisões proferidas pelo tribunal
arbitral – 01, p. 53 (22)
Venda – Anulação – Proposta – Erro de escrita – 07, p. 63 (141)
Venda em processo de execução fiscal – Transmissão da propriedade – Art.
824.º, n.os 2 e 3, do Código Civil – Contrato de arrendamento anterior ao registo da
penhora – Art. 256.º do CPPT – Prosseguimento da execução contra o detentor dos bens
nos termos do art. 861.º do CPC – 02, p. 60 (36)
Venda – Suspensão – Anulação – Notificação – 06, p. 50 (119)
D – Tribunais Arbitrais Tributários
CESE

–

Contribuição

Extraordinária

sobre

o

Setor

Energético

–

Constitucionalidade – Competência do Tribunal Arbitral – 09, p. 83 (209)
Imposto Municipal sobre Imóveis – Revogação do benefício fiscal – Fundos de
investimento imobiliário fechados – Art. 49.º do EBF – 04, p. 54 (73)
Imposto de Selo – Verba 28.1 da TGIS – Propriedade vertical – 02, p. 63 (40)
Imposto Único de Circulação – Incidência subjetiva – Locação financeira –
Presunções legais – 01, p. 56 (26)
IRC – Compatibilidade do art. 46.º do CIRC com o art. 63.º do TFUE –
Eliminação da dupla tributação económica de dividendos – Acordo Euro-Mediterrânico
– Reenvio prejudicial para o TJUE – 02, p. 62 (39)
IRC – Dedução por dupla tributação económica – Estabelecimento estável – 02,
p. 64 (41)
IRC – Preços de transferência – Princípio de plena concorrência – Ónus da prova
– 05, p. 74 (90)

IRC – Prestações suplementares (sem juros) – Dedutibilidade dos juros
suportados – Arts. 23.º do CIRC e 32.º, n.º 2, do EBF – 01, p. 55 (25)
IRC – Transmissibilidade de benefícios fiscais numa operação de cisão-fusão –
04, p. 56 (74)
IRC – Tributação de estabelecimentos estáveis de não residentes – 01, p. 55 (24)
IRC – Tributações autónomas – 03, p. 75 (59)
IRS – Cláusula geral antiabuso – Arts. 63.º do CPPT e 38.º da LGT – 01, p. 54
(23)
IRS – Cláusula geral antiabuso – Juros indemnizatórios e indemnização por
garantia indevida – 05, p. 72 (89)
IRS – Competência do Tribunal Arbitral – Coimas – 09, p. 83 (208)
IRS – Incompetência material do Tribunal Arbitral – Pedido de informação
vinculativa – 08, p. 66 (177)
IRS – Residência fiscal – 10, p. 53 (221)
IRS – Tributação de rendimentos acessórios em espécie – Utilização de viatura –
02, p. 65 (42)
IVA – Âmbito de competência material dos Tribunais Arbitrais Tributários – 06,
p. 56 (121)
IVA – Aplicação de métodos indiretos – Competência do Tribunal arbitral – 07,
p. 68 (148)
IVA – Aquisições de bens e serviços utilizados na atividade de investigação e
desenvolvimento – 10, p. 52 (220)
IVA – Competência do Tribunal Arbitral – Incompetência absoluta – 10, p. 51
(219)
IVA – Competência material do tribunal arbitral – Pedido de regularização de
IVA – Pedido de revisão oficiosa – 08, p. 67 (178)
IVA – Competência material do tribunal arbitral para apreciar a legalidade de
um ato de liquidação de coima – 03, p. 75 (58)
IVA – Determinação da competência em razão do valor – Conceito de
“atividade económica” para efeitos do IVA – 03, p. 73 (57)
IVA – Isenção nas operações intracomunitárias – 06, p. 51 (120)
IVA – Ónus da prova – Direito à dedução do imposto – 07, p. 69 (149)

