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Direcçãode Serviçosdo lmpostoMunicipal
sobre as TransmissõesOnerosasde
lmóveis,do lmpostodo Selo,Dos lmpostos
Rodoviáriose das ContribuiçõesEspeciais

Enquadramentocontra-ordenacionaldas
infracções ao Código do IUC

(DSrMr)

crRcuLARN."7 t2OO8
Artigos í 6.o,20.o,21.oe 23.odo CIUC

Tendosurgidodúvidasrelativamente
ao enquadramento
legale formaldas
Razão das
praticadas
contra-ordenações
por
em sedede lmpostoUnicode Circulação,
Instruções
despachodo Sr. Director-Geral
dos lmpostos,
de 09.04.2008,
determina-se
o seguinte:
1 - Relativamenteà competênciaterritorialpara a instauraçãodo
procedimento
contra-ordenacional,
comoa obrigação
tributáriaprevistano
Instauraçãode
artigo16.0do CIUC,podeser cumprida
em qualquer
serviçode finanças,
a
procedimento
praticada,
mesmaconsidera-se
em conformidade
como quedispõeo artigo
5.on.o3 do RGITe o artigo20.on.o4 do CIUC,no serviçoou organismo
do
domicilioou sededo agenteda infracção,
sendoesteo serviçocompetente
paraa instauração
do procedimento
contra-ordenacional.
2 - Apenaspoderáser efectuadoo pagamento
das coimascom direitoà
reduçãoprevistano artigo29.odo RGIT,no caso de a regularização
da Pagamentodo
situação tributária ser efectuada sem intervençãodas entidades IUC fora do
fiscalizadorasreferidasno artigo 20.o do CIUC, jâ que estas, de
prazo legal
conformidade
com o dispostono n.o2 da mesmadisposição
legal,devem
obrigatoriamenteparticiparou levantarauto de notícia sempre que
qualquerinfracçãoao CIUC.
verifiquem
3 - No que respeitaao pagamentodo impostoe da coimaprevistosno
artigo23.on.o 1 do CIUC,ou seja, no acto da verificação
da infracção,
tratando-sede pagamentosde natureza provisória, estes não fazem
Natureza
extinguiro procedimento
de contra-ordenação.
So com a instauração
do
provisória
do
procedimento
no qualterãode ser exercidas
todasas garantiaslegalmente
pagamento
do
previstas,
incluindo
o direitoà reduçãoda coima,é que se poderáfalarem
fixaçãoda coima.Semprefoi entendidopelaAdministração
Tributáriaem imposto e da
coima
sedede IMSVe de lCi/lCa,cujasnormasnestamatériaeramsemelhantes
provisório
às do lUC,que essepagamento
da coimadeveriaser efectuado
pelo mínimolegalcominadopara a infracçãopraticada,
efectuando-se
as
que se mostrassem
correcçõesaos pagamentos,
devidas,no âmbitodo
processode contra-ordenação,
no qual terão tambémde ser pagosos
respectivos
encargos.
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4 - Não existindono CIUCqualquernormasemelhante
nos
às previstas
revogadosartigos 14.o do RIMSV e 12.o do lCi/lCa, que obrigueà
Documento
apresentação
pagamento
do comprovativo
do
ou da isençãodo imposto, comprovativo
não pode,por falta de previsãolegal,instaurar-se
qualquerprocedimentodo pagamento
por contra-ordenação,
tal comodecorredo dispostono artigo2.odo RGIT. ou da isenção
Assim, flo caso de ser levantadoqualquerauto de notíciapela não do imposto
apresentação
do documento
comprovativo
do pagamento
do impostoou da
sua isenção,deve o mesmoser anuladopor insubsistência,quer o
contribuinte
tenhaou nãoa situaçãotributária
regularizada.
5 - Se tiversido levantadoum auto de notíciainsubsistente
e a situação
tributáriado contribuinte
revelaruma falta de entrega,totalou parcial,do Auto de Notícia
imposto que seja devido, caberá ao chefe do serviço de finanças
competenteo levantamento
do auto de notíciaque serviráde base ao
processode contra-ordenação,
nos termosdo artigo21.odo CIUCe dos
artigos56.0alíneaa) e 59.oalíneai) do RGIT.
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