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Nos dias que correm afigura-se importante conhecer, ainda que 
de uma forma sintética e esquematizada, os regimes da 
caducidade do direito à liquidação e da prescrição da prestação 
tributária.  
Se é certo que a prescrição é de conhecimento oficioso, podendo 
ser decidida motu proprio pelo órgão de execução fiscal ou pelos 
tribunais, sem prévia invocação por aquele a quem aproveita 
(artigo 175.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário), embora (como se compreende) raramente seja 

reconhecida espontaneamente pela Administração Tributária, a caducidade já não o é, devendo ser expressamente invocada pelo contribuinte.  
Estão sujeitos a prescrição, pelo seu não exercício durante um lapso de tempo estabelecido na lei, os direitos que não sejam indisponíveis ou que a lei não declare isentos 
de prescrição (artigo 298.º, n.º 1, do Código Civil).  
Já a caducidade pressupõe o não exercício do direito durante certo lapso de tempo previamente fixado durante o qual o direito teria que ser necessariamente exercido 
(artigo 298.º, n.º 2, do Código Civil).  
Em qualquer dos casos, nas figuras da prescrição e da caducidade, estão presentes razões de certeza e segurança jurídicas.  
Não é aceitável, por irrazoável e injusto, fazer perdurar indefinidamente no tempo as relações jurídicas, principalmente tratando-se de relações jurídicas de cariz tributário, 
em que se verifica uma desigualdade das partes (direito público). Existe, por seu turno, um ónus da AT (que também tem o dever de prossecução e prossecução atempada), 
devendo esta ser penalizada, desde logo pela inércia, através da perda do direito.  
Além da prescrição da obrigação tributária, pode ocorrer ainda a prescrição do procedimento contraordenacional, da coima, do procedimento criminal fiscal e da pena 
criminal. 
O prazo de caducidade do direito à liquidação é de 4 anos (artigo 45.º da Lei Geral Tributária) e o de prescrição das obrigações tributárias de 8 anos (artigo 48.º da Lei Geral 
Tributária).  

CADUCIDADE E PRESCRIÇÃO – o tempo e a sua repercussão nas relações jurídicas tributárias 
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Já o prazo de prescrição do procedimento contraordenacional, da coima e do procedimento criminal fiscal é de 5 anos (artigos 21.º, n.º 1, 33.º, n.º 1, 34.º do Regime Geral 
das Infrações Tributárias).  
Existem, no entanto, causas de suspensão e de interrupção destes prazos, bem como algumas outras particularidades como a redução dos prazos de prescrição ao prazo de 
caducidade quando a infração depender daquela liquidação (artigo 21.º, n.º 3 e 33.º, n.º 2, do Regime Geral das Infrações Tributárias) que importa conhecer e que serão 
resumidas no quadro que segue. 
 

Definição Prazo Base legal Contagem do prazo 
Suspensão do prazo 

(o prazo para e depois recomeça a contar onde parou) 
Interrupção do prazo 

(o prazo para e começa a contar de novo) 
Especificidades 

Caducidade do 
direito à 
liquidação 

4 anos 

 

 

45.º e 46.º 
da LGT 

O prazo de caducidade 
conta-se, nos impostos 
periódicos, a partir do 
termo do ano em que se 
verificou o facto tributário. 
Nos impostos de obrigação 
única conta-se a partir da 
data em que o facto 
tributário ocorreu. 
No IVA e nos impostos 
sobre o rendimento 
quando a tributação seja 
efetuada por retenção na 
fonte a título definitivo, 
conta-se a partir do início 
do ano civil seguinte 
àquele em que se 
verificou, 
respectivamente, a 
exigibilidade do imposto 
ou o facto tributário. 

O prazo de caducidade suspende-se com a notificação 
ao contribuinte, nos termos legais, da ordem de 
serviço ou despacho no início da ação de inspeção 
externa (cessa, no entanto, esse efeito, contando-se o 
prazo desde o seu início, caso a duração da inspeção 
externa tenha ultrapassado o prazo de seis meses 
após a notificação). 
 
O prazo de caducidade suspende-se ainda: 

a) Em caso de litígio judicial de cuja resolução dependa 
a liquidação do tributo, desde o seu início até ao 
trânsito em julgado da decisão; 

b) Em caso de benefícios fiscais de natureza 
contratual, desde o início até à resolução do contrato 
ou durante o decurso do prazo dos benefícios; 

c) Em caso de benefícios fiscais de natureza 
condicionada, desde a apresentação da declaração até 
ao termo do prazo legal do cumprimento da condição; 

d) Em caso de o direito à liquidação resultar de 
reclamação ou impugnação, a partir da sua 
apresentação até à decisão.  
 
e) Com a apresentação do pedido de revisão da 
matéria coletável, até à notificação da respetiva 
decisão. 

Em caso de aplicação de sanções da perda de 
benefícios fiscais de qualquer natureza, o prazo de 
caducidade suspende-se desde o início do respetivo 
procedimento criminal, fiscal ou contraordenacional 
até ao trânsito em julgado da decisão final. 

Não estão previstas causas de 
interrupção. 

Sempre que o direito à liquidação 
respeite a factos relativamente aos 
quais foi instaurado inquérito 
criminal, o prazo a que se refere o 
n.º 1 é alargado até ao 
arquivamento ou trânsito em 
julgado da sentença, acrescido de 1 
ano.  
 
O prazo de caducidade passa a ser 
de 8 anos quando o direito à 
liquidação respeite a factos 
tributários conexos com: 

a) País, território ou região sujeito a 
um regime fiscal claramente mais 
favorável, que devendo ser 
declarados à administração 
tributária o não sejam; ou 

b) Contas de depósito ou de títulos 
abertas em instituições financeiras 
não residentes em Estados 
membros da União Europeia, ou em 
sucursais localizadas fora da União 
Europeia de instituições financeiras 
residentes, cuja existência e 
identificação não seja mencionada 
pelos sujeitos passivos do IRS na 
correspondente declaração de 
rendimentos do ano em que 
ocorram os factos tributários. 
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Prescrição da 
prestação 
tributária 

8 anos 48.º e 49.º 
da LGT 

O prazo de prescrição 
conta-se, nos impostos 
periódicos, a partir do 
termo do ano em que se 
verificou o facto tributário 
e, nos impostos de 
obrigação única, a partir 
da data em que o facto 
tributário ocorreu, exceto 
no IVA e nos impostos 
sobre o rendimento 
quando a tributação seja 
efetuada por retenção na 
fonte a título definitivo, 
caso em que aquele prazo 
se conta a partir do início 
do ano civil seguinte 
àquele em que se 
verificou, respetivamente, 
a exigibilidade do imposto 
ou o facto tributário. 

O prazo de prescrição legal suspende-se em virtude de 
pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou 
enquanto não houver decisão definitiva ou passada 
em julgado, que puser termo ao processo, nos casos 
de reclamação, impugnação, recurso ou oposição, 
quando determinem a suspensão da cobrança da 
dívida. 
 
O prazo de prescrição legal suspende-se também 
desde a instauração de inquérito criminal até ao 
arquivamento ou trânsito em julgado da sentença.  

A citação, a reclamação, o recurso 
hierárquico, a impugnação e o pedido 
de revisão oficiosa da liquidação do 
tributo interrompem a prescrição. 

O prazo de prescrição passa a ser 
de 15 anos quando o direito à 
liquidação respeite a factos 
tributários conexos com: 

a) País, território ou região sujeito a 
um regime fiscal claramente mais 
favorável, que devendo ser 
declarados à administração 
tributária o não sejam; ou 

b) Contas de depósito ou de títulos 
abertas em instituições financeiras 
não residentes em Estados 
membros da União Europeia, ou em 
sucursais localizadas fora da União 
Europeia de instituições financeiras 
residentes, cuja existência e 
identificação não seja mencionada 
pelos sujeitos passivos do IRS na 
correspondente declaração de 
rendimentos do ano em que 
ocorram os factos tributários. 

Prescrição do 
procedimento 
de contra-
ordenação 

5 anos 33.º RGIT e 
27.º-A e 
28.º do do 
DL n.º 
433/82, de 
27 de 
Outubro 
(Ilícito de 
mera 
ordenação 
social) 

O prazo de prescrição 
conta-se desde a prática 
dos fatos integradores da 
contra-ordenação. 

Durante o tempo em que o procedimento:  
a) Não puder legalmente iniciar-se ou continuar por 
falta de autorização legal;  
b) Estiver pendente a partir do envio do processo ao 
Ministério Público até à sua devolução à autoridade 
administrativa, nos termos do artigo 40.º;  
c) Estiver pendente a partir da notificação do 
despacho que procede ao exame preliminar do 
recurso da decisão da autoridade administrativa que 
aplica a coima, até à decisão final do recurso.  
2 - Nos casos previstos nas alíneas b) e c) do número 
anterior, a suspensão não pode ultrapassar seis 
meses. 

A prescrição do procedimento por 
contra-ordenação interrompe-se:  
a) Com a comunicação ao arguido dos 
despachos, decisões ou medidas contra 
ele tomados ou com qualquer 
notificação;  
b) Com a realização de quaisquer 
diligências de prova, designadamente 
exames e buscas, ou com o pedido de 
auxílio às autoridades policiais ou a 
qualquer autoridade administrativa;  
c) Com a notificação ao arguido para 
exercício do direito de audição ou com 
as declarações por ele prestadas no 
exercício desse direito;  
d) Com a decisão da autoridade 
administrativa que procede à aplicação 
da coima.  

O prazo de prescrição do 
procedimento por contra-
ordenação é reduzido ao prazo de 
caducidade do direito à liquidação 
da prestação tributária quando a 
infracção depender daquela 
liquidação.  
 
A prescrição do procedimento tem 
sempre lugar quando, desde o seu 
início e ressalvado o tempo de 
suspensão, tiver decorrido o prazo 
da prescrição acrescido de metade. 

Coimas 5 anos 34.º do 
RGIT 

O prazo de prescrição 
conta-se a partir do 

A prescrição da coima suspende-se durante o tempo 
em que:  

A prescrição da coima interrompe-se 
com a sua execução.  

Quando, desde o seu início e 
ressalvado o tempo de suspensão, 
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30.º e 30.º-
A do DL n.º 
433/82, de 
27 de 
Outubro 
(Ilícito de 
mera 
ordenação 
social) 

momento em que a 
decisão de aplicação da 
coima se torna definitiva 
ou do trânsito em julgado 
da decisão condenatória. 

a) Por força da lei a execução não pode começar ou 
não pode continuar a ter lugar;  
b) A execução foi interrompida;  
c) Foram concedidas facilidades de pagamento. 

 tiver decorrido o prazo normal da 
prescrição acrescido de metade.  

Prescrição do 
procedimento 
criminal 

5 anos 
ou mais 
quando 
o limite 
máximo 
da pena 
de 
prisão 
for igual 
ou 
superior 
a cinco 
anos 

21.º, 42.º, 
n.º 2 e 47.º 
do RGIT e 
120.º e 
121.º do CP 

O prazo de prescrição do 
procedimento criminal 
corre desde o dia em que 
o facto se tiver 
consumado.  
Sendo que só corre:  
a) Nos crimes 
permanentes, desde o dia 
em que cessar a 
consumação;  
b) Nos crimes continuados 
e nos crimes habituais, 
desde o dia da prática do 
último ato;  
c) Nos crimes não 
consumados, desde o dia 
do último ato de 
execução.  
 
Quando for relevante a 
verificação de resultado 
não compreendido no tipo 
de crime, o prazo de 
prescrição só corre a partir 
do dia em que aquele 
resultado se verificar. 

No caso de ser intentado procedimento, contestação 
técnica aduaneira ou processo tributário em que se 
discuta situação tributária de cuja definição dependa a 
qualificação criminal dos factos. 
 
Se estiver a correr processo de impugnação judicial ou 
tiver lugar oposição à execução, nos termos do CPPT, 
em que se discuta situação tributária de cuja definição 
dependa a qualificação criminal dos factos imputados, 
o processo penal tributário suspende-se até que 
transitem em julgado as respetivas sentenças. 
 
Suspende-se ainda durante o tempo em que:  
a) O procedimento criminal não puder legalmente 
iniciar-se ou continuar por falta de autorização legal 
ou de sentença a proferir por tribunal não penal, ou 
por efeito da devolução de uma questão prejudicial a 
juízo não penal;  
b) O procedimento criminal estiver pendente a partir 
da notificação da acusação ou, não tendo esta sido 
deduzida, a partir da notificação da decisão instrutória 
que pronunciar o arguido ou do requerimento para 
aplicação de sanção em processo sumaríssimo 
(máximo 3 anos);  
c) Vigorar a declaração de contumácia (máximo prazo 
normal da prescrição); 
d) A sentença não puder ser notificada ao arguido 
julgado na ausência;  
e) A sentença condenatória, após notificação ao 
arguido, não transitar em julgado (máximo 5 anos, 
elevando-se para 10 anos no caso de ter sido 
declarada a excecional complexidade do processo); 
f) O delinquente cumprir no estrangeiro pena ou 
medida de segurança privativas da liberdade.  

A prescrição do procedimento criminal 
interrompe-se:  
a) Com a constituição de arguido;  
b) Com a notificação da acusação ou, 
não tendo esta sido deduzida, com a 
notificação da decisão instrutória que 
pronunciar o arguido ou com a 
notificação do requerimento para 
aplicação da sanção em processo 
sumaríssimo;  
c) Com a declaração de contumácia;  
d) Com a notificação do despacho que 
designa dia para audiência na ausência 
do arguido.  
 
 
 

O prazo de prescrição do 
procedimento criminal é reduzido 
ao prazo de caducidade do direito à 
liquidação da prestação tributária 
quando a infração depender 
daquela liquidação.  
 
A prescrição do procedimento 
criminal tem sempre lugar quando, 
desde o seu início e ressalvado o 
tempo de suspensão, tiver 
decorrido o prazo normal de 
prescrição acrescido de metade. 
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Esta apresentação informativa é geral e abstrata, não substitui o adequado aconselhamento 

profissional para cada caso concreto, não devendo servir de base suficiente para qualquer 

tomada de decisão específica. 

Para qualquer esclarecimento sobre o assunto, contacte-nos. 

 

Lisboa, 16 de fevereiro de 2015, Catarina Garcia de Matos 
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