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A
o longo dos últimos anos, o 
instituto da representação 
fiscal, previsto no artigo 19.º da 
Lei Geral Tributária (‘LGT’), tem 

vindo a suscitar questões no âmbito da 
sua aplicação prática. Vejamos, primeiro 
o quadro normativo: dita o n.º 6 do 
referido artigo que «Os sujeitos passivos 
residentes no estrangeiro, bem como 
os que, embora residentes no território 
nacional, se ausentem deste por período 
superior a seis meses, bem como as pessoas 
colectivas e outras entidades legalmente 
equiparadas que cessem a actividade, 
devem, para efeitos tributários, designar 
um representante com residência em 
território nacional» (cit.).

Já o n.º 8 de tal normativo determina 
que a nomeação de representante será 
meramente facultativa em relação a 
sujeitos passivos que residam ou se 
ausentem para Estados Membros da União 
Europeia1. Assim o é, evidentemente, em 
virtude do princípio da não discriminação 
em função da residência, emergente 
do artigo 18.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Ora, tem sido entendido, a título 

1 Ou do Espaço Económico Europeu, neste 
último caso desde que esse Estado membro esteja 
vinculado a cooperação administrativa no domí-
nio da fiscalidade equivalente à estabelecida no 
âmbito da União Europeia.
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exemplificativo, que a solicitação de 
atribuição de Número de Identificação 
Fiscal Português (‘NIF’), por um contribuinte 
residente em país terceiro, dava lugar 
à obrigação de nomear representante 
fiscal, não obstante este contribuinte 
poder não ter qualquer relação tributária 
nesta jurisdição. 

No limite, os normativos vigentes, 
não estabelecendo um prazo para a 
manutenção da representação fiscal 
em Portugal, permitiram, na prática, a 
que a AT entendesse que a obrigação se 
manteria ilimitadamente – o que constitui 
um encargo demasiado gravoso para o 
contribuinte que poderá nem ter qualquer 
elemento de ligação ao território 
português.

A este respeito, sempre defendemos 
que esta obrigação de manutenção de 
representante fiscal teria, em limite, 
a duração máxima de 10 anos, por 
corresponder ao prazo de arquivo e 
conservação de documentos fiscalmente 
relevantes.

Sucede que, foi recentemente publicado o 
Ofício Circulado n.º 90054, que clarifica o 
âmbito de aplicação da obrigatoriedade 
de nomeação de representante fiscal do 
não residente.

Passa a não ser obrigatória a designação 
de representante fiscal no ato de inscrição 
e atribuição de NIF a cidadão nacional 
ou estrangeiro, como não residente, com 
morada em país terceiro.

Assim, a obrigação de nomear 
representante fiscal fica dependente 

da existência de uma relação 
jurídica tributária, nomeadamente, 
nomeadamente no caso de o contribuinte:

 — Ser proprietário de um veículo e/
ou de um imóvel registado/situado em 
território português;

 — Celebrar um contrato de trabalho 
em território português;

 — Exercer uma atividade por conta 
própria em território português.

Resulta do exposto que a AT veio 
estabelecer uma interpretação dos 
normativos vigentes mais ponderada, 
que restringe, e bem, a aplicação da 
obrigação de nomear representante 
fiscal, dado que o anterior entendimento 
conduzia a resultados desproporcionados 
para os contribuintes.

No mais recente Comunicado do Conselho 
de Ministros, de 15 de junho de 2022, é 
apresentada mais uma alteração em 
sede do regime da representação fiscal, 
determinando-se que: «Foi aprovado o 
decreto-lei que retira a obrigatoriedade 
de designação de representante fiscal 
para os contribuintes com NIF português 
a tanto obrigados, por residirem no 
estrangeiro ou por se ausentarem de 
território nacional por período superior a 
seis meses, sempre que adiram ao regime 
de notificações e citações eletrónicas 
no Portal das Finanças ou ao sistema de 
notificações da caixa postal eletrónica 
(viaCTT). Paralelamente, os contribuintes 
que, até agora, estavam obrigados 
à adesão à caixa postal eletrónica 
(viaCTT), passam a poder optar, a partir 
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de 1 de janeiro de 2023, por receber 
as notificações através do Portal das 
Finanças» (cit. destaque nosso).

Não tendo, a esta data, sido publicado o 
Decreto-Lei ao o Comunicado se refere, 
afigura-se-nos que este novo normativo 
suportará o entendimento pugnado pela 
AT em sede do já referido Ofício Circulado 
n.º 90054, introduzindo, desta senda, 
alterações no âmbito das notificações e 
citações eletrónicas.
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