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RECLAMAÇÃO GRACIOSA
Preparação Exame OSAE
ASPETOS FUNDAMENTAIS

CPPT – Reclamação Graciosa
Objetivos Gerais:
 Compreender o âmbito do Procedimento e do Processo Tributário.

Objetivos específicos:
 Compreender a amplitude dos direitos e garantias dos obrigados fiscais.
 Compreender o enquadramento da Reclamação Graciosa, enquanto meio.
 Apreender a existência de outros meios de reação graciosos.
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 Direito à informação [art. 67.º LGT]
 Garantia de acesso à justiça tributária [art. 9.º LGT]
 Direito à avaliação da situação fiscal a pedido [art. 47.º LGT, art.º 15.º RCPIT eDec Lei 6/99, 8/01]
 Direito à confidencialidade fiscal [art. 64.º LGT]
 Direito à fundamentação e notificação [art. 77.º LGT, 36.º e 40.º CPPT]
 Direito a juros indemnizatórios [art. 61.º CPPT]
 Direito à redução das coimas [art. 29.º RGIT]
 Direito à caducidade da obrigação tributária [art. 45.º e 46.º LGT]
 Direito à prescrição da obrigação tributária [art. 48.º LGT]
 Direito à prescrição procedimento contra-ordenacional [art. 33.º RGIT]
 Direito à prescrição das sanções contra-ordenacionais [art. 34.º RGIT]

LGT / CPPT / RGIT – Garantias Materiais 
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Procedimento:
Entende-se a sucessão ordenada de atos e formalidades tendentes à formaçãoe manifestação da vontade ou à sua execução.

Processo:
Entende-se o conjunto de documentos em que se traduzem os atos eformalidades que integram o procedimento.

CPA - Conceitos
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Código do Procedimento e do Processo Tributário

Procedimento Tributário – [art. 54.º LGT e art. 44.º CPPT]
Administrativos / Graciosos 
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Processo Tributário [LGT art. 95.º e CPPT art. 97.º] 
Judiciais

Meios Impugnatórios _ Gerais
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Processo Judicial Tributário [art.s 101.º e 95.º LGT e art. 97.º CPPT]
Impugnação Judicial 

Fundamentos [CPPT art.º 99.º e sgts]
Prazo [CPPT art. 102,º e sgts]

Ação para reconhecimento direito ou interesse legítimo [CPPT art. 145.º]
Princípio  do alcance mínimo

Intimação para um Comportamento [CPPT art. 147.º] 
Processo de Execução Fiscal [CPPT art. 148.º e sgts]

Reclamação dos atos do Órgão Execução 
Oposição à Execução [CPPT art. 203.º e sgts]
Embargos de Terceiro [CPPT art. 237.º]

CPPT - Meios Impugnatórios _ Judiciais
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Princípios enformadores:
CPPT – Procedimento tributário [art.s 44º a 49º]

Cooperação

Contraditório

Proporcionalidade Duplo grau de decisão
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Direito Substantivo _ Garantias dos Sujeitos Passivos
Reclamação Graciosa [CPPT arts. 68.º, 69.º, 70.º e sgts]

Código do IRS [art. 140.º]
Código do IRC [art. 137.º]Código do IVA [art. 97.º]Código do IMI [art. 129.º]Código do IMT [art. 41.º]Anulação Proporcional por ato ou facto que não se realizou [CIMT art.44.º]Anulação Proporcional se no decurso de oito anos sobre a transmissão,  se verificar a condição resolutiva ou se der a resolução do contrato [CIMT art. 45.º]Código Imposto do Selo [art. 49.º] Idem Anulação Proporcional [art. 49.º/2]

Outras:
Reclamação das matrizes [CIMI art. 130.º]
Prova do preço efetivo na transmissão de imóveis [CIRC art. 139.º]
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Procedimento Tributário
Outros:

Revisão dos atos tributários por iniciativa do SP [LGT art. 78.º]
Pedidos de 2.ª Avaliação [CIMI arts. 71.º, 75.º e 76.º]
Pedidos de 2.ª Avaliação por distorção VPT (IRS, IRC e IMT) [CIMI art. 76.º/3]
Reclamação das Matrizes Prediais /Valor Tributável [CIMI art. 130.º]
Requerimento por Valor Patrimonial Excessivo [CIMT art. 30.º e CIS art. 13.º/5]
Requerimento para anulação do IMT

Caso da Compra Prédios para Revenda [CIMT art. 7.º/4]
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CPPT- Meios Impugnatórios_Administrativos /Graciosos

Procedimento Tributário
Outros:

Pedido de Revisão  / Avaliação Indireta [arts. 91.º e 92.º LGT]

Prova do preço efetivo na transmissão de imóveis [art. 139.º CIRC]
Não havendo lugar a reclamação graciosa [art. 139.º / 7 CIRC]
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LGT – Meios Impugnatórios_Administrativos / Graciosos
Avaliação Indireta - Fixação por Métodos Indiretos [LGT art. 90.º]

Pedido de Revisão [LGT arts. 91.º e 92.º]
Tem efeito suspensivo da liquidação [LGT art. 91.º /2]
Condição Prévia da Impugnação Judicial [LGT art. 86.º/3 e 5]

Prova do preço efetivo na transmissão de imóveis [CIRC art. 139.º/5 e LGT arts. 
91.º e 92.º]

Tem efeito suspensivo da liquidação [art. 139.º/4 CIRC]
Condição Prévia da Impugnação Judicial [art. 139.º/7 CIRC]

Não haverá lugar a reclamação graciosa [art. 139.º/7 CIRC]
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Procedimento Tributário:
Reclamação Graciosa [CPPT arts. 68.º, 69.º, 70.º e sgts]

Anulação Proporcional por ato ou facto que não se realizou [art. 44.º CIMT]Anulação Proporcional se no decurso de oito anos sobre a transmissão,  se 
verificar a condição resolutiva ou se der a resolução do contrato [art. 45.º CIMT]Anulação Proporcional do Imposto Selo, verbas 1.1 e 1.2 [art. 49.º/2 CIS]

Recurso Hierárquico [CPPT arts 66.º e 67.º ]
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CPPT – Procedimento de Reclamação [CPPT arts. 68.º, 69.º, 70.º e sgts]

Enquanto Condição Prévia da Impugnação Judicial:

Casos de Autoliquidação [CPPT art. 131.º / 1]

Casos de Retenção na Fonte [CPPT art. 132.º / 2]

Casos de Pagamento por Conta [CPPT art. 133.º /2]

Em caso de erro na declaração de rendimentos [CIRS art. 140.º/2]

28/10/2016António Rocha 13

28/10/2016António Rocha 14

.

Outros procedimentos:
Como Condição Prévia da Impugnação Judicial:

Atos de fixação dos valores patrimoniais [art 77.º CIMI e art
134.ºCPPT]Incorreções nas inscrições matriciais dos valores patrimoniais 

[CPPT art. 134.º/3]
Depois Esgotados os Meios Graciosos previstos no Procedimento 
Avaliação [CPPT art. 134.º/7]

Pedido de Revisão / Avaliação Indireta [art 86.º/3 e 5 e arts 91.º e 92.º 
LGT]

Prova do preço efetivo na transmissão de imóveis [CIRC art. 139.º] Não admite Reclamação Graciosa

CPPT – Procedimento Administrativo / Gracioso
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PROCEDIMENTO DE RECLAMAÇÃO GRACIOSA
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Finalidade da Reclamação [CPPT art. 68.º]:
Anulação, Total ou Parcial, dos Atos Tributários, por Iniciativa dos Contribuintes

(Incluindo Substitutos e Responsáveis Legais – art. 18.º LGT e art. 9.º CPPT)
Fundamentos da Reclamação [CPPT art. 70.º]:
 Errónea qualificação e quantificação dos rendimentos, lucros ou valores
 Incompetência para a decisão
 Ausência ou vício da fundamentação legalmente exigível
 Preterição de outras formalidades legais
 Quaisquer outros, que sejam atendíveis

Devem descrever-se, de forma clara e precisa, os motivos que originam a reclamação, e bemassim, os respetivos fundamentos
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Regras fundamentais do procedimento de Reclamação Graciosa:      
[CPPT art. 69.º]
 Simplicidade de termos e celeridade de resolução
 Dispensa de formalidades especiais
 Inexistência de caso decidido
 Isenção do pagamento de custas do processo
 Limitação dos meios probatórios à forma documental  e aos elementos oficiais que os serviços disponham
 Inexistência de efeito suspensivo, a menos que seja prestada garantia (Deve ser requerido, oferecida a garantia com o pedido e prestada no prazo de 10 (dez) dias após a Notificação);

CPPT 
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CPPT
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Regras fundamentais do procedimento de Reclamação Graciosa:

 Apresentada por escrito ou oralmente, mediante redução a termo, em caso de manifesta simplicidade [art. 70.º / 6 CPPT]
 Impossibilidade de dedução, quando tiver sido apresentada impugnação judicial com o mesmo fundamento [art. 68.º/2 CPPT]          (Evita-se, deste modo, a contradição de julgados)
 Pode haver Cumulação de Pedidos, desde que ocorra a identidade dotributo, do órgão e dos fundamentos (de facto e de direito); [CPPT art. 71.º]
 Pode haver coligação de Reclamantes, se respeitados os condicionalismosantes indicados [CPPT art. 72.º]

CPPT_ Procedimento de Reclamação_ Regras Fundamentais
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Cumulação de Pedidos:
A cumulação de pedidos só é legalmente permitida em caso de identidade do Órgão, dosfundamentos invocado, de facto e de direito, e da identidade do imposto.
Não se verificando estes requisitos, a cada pedido do contribuinte deve corresponder umrequerimento autónomo
Não havendo identidade do imposto, na mesma reclamação não pode ser simultaneamentediscutida a legalidade das liquidações de cada um, ainda que resultem de factos apurados numamesma ação de inspeção
A petição onde sejam cumulados pedidos de anulação de impostos diferentes, pode ser corrigidaou suprida nos termos do artigo 108.º CPA, aplicável por remissão do artigo 2.°, c) LGT.
Deve, por isso, o reclamante ser notificado para escolher, entre os pedidos apresentados, o quepretende venha a ser decidido, com a consequente desistência do(s) outro(s).
Caso não proceda a essa escolha no prazo fixado, a reclamação, em que sejam deduzidos váriospedidos, será liminarmente indeferido.
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CPPT
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Regras fundamentais do procedimento de Reclamação Graciosa:

Princípio do Contraditório [art 45.º CPPT e art 60.º LGT]
O contribuinte participa, nos termos da lei, na formação da decisão,sendo ouvido oralmente [caso em que as declarações serão reduzidas atermo] ou por escrito, conforme o objetivo do procedimento.

20

Prazo geral:

120 dias contados a partir do termo do prazo para pagamento da prestação tributária
legalmente notificada

 Em caso de documento ou sentença superveniente o prazo contar-se-á a partir dadata em que se tornou possível ao reclamante obter o documento ou conhecer o facto

CPPT – Procedimento de Reclamação Graciosa [Artigo 70º e Artigo 102º]
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Prazos especiais:
Quando seja Precedência Obrigatória da Impugnação:
 2 anos (situações de Autoliquidação e Retenções na Fonte)

[CPPT art.s 131º e 132º]
 30 dias (no caso de pagamentos por conta) [CPPT art. 133.º]
 90 dias (no caso de fixação de valores patrimoniais) [CPPT art. 134.º]
 2 anos (a contar do termo do prazo legal para a entrega da declaração IRS,
no caso de erro na declaração de rendimentos) [art. 140.º /2 CIRS]

CPPT – Procedimento de Reclamação Graciosa [Artigo 70º e Artigo 102º]
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Prazos especiais:

Anulação do IMT por facto não concretizado
 1 ano após o termo do prazo validade da liquidação, sendo este (2anos) [art. 44.º / 1 e 22.º / 4 CIMT ]

CPPT – Procedimento de Reclamação [Artigo 70º e Artigo 102º]
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Instauração, Instrução e decisão
 Dirigida ao Órgão Periférico Regional da AT – Diretor de Finanças
 Entregue no Órgão Periférico Local da área da sede/domicílio, da situaçãodos bens ou da liquidação
 O órgão periférico local instaurará o processo, instrui-lo-á com os elementos aoseu dispor em prazo não superior a 90 dias e elaborará proposta fundamentada dedecisão
 O órgão periférico local decide, após o fim da instrução, quando, para isso
tenha delegação de competências [art 75.º /4 CPPT].
Nota: Os n.ºs 4 e 5 do art. 73.º CPPT, foram revogados pelo art. 215.º /1, i) da Lei 7-A/2016, de 30/03(OE2016).
 Caso não tenha delegação, qualitativa ou quantitativamente o órgão periféricolocal remeterá a reclamação para o órgão competente para a decisão.

CPPT – Reclamação Graciosa [Artigos 73º a 76º]
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CPPT – A DECISÃO EM PROCEDIMENTO DE RECLAMAÇÃO:
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Deve ser proferida no prazo de 4 meses [art 57.º/1 LGT], sob pena de:
Presunção de indeferimento tácito [art. 57.º / 5 LGT e art 106.º CPPT], cabendo Impugnação Judicial (3 meses) ou Recurso Hierárquico (30 dias);
Exceção à Regra do indeferimento tácito surge no caso da Reclamação do Pagamento por Conta [art. 133.º/4 CPPT] caso em que decorridos 90 dias após a sua apresentação sem que tenha sido indeferida, considera-se a reclamação tacitamente deferida.

Pode ser dispensada [art 56.º LGT]:
Caso tenha sido proferida Decisão, há menos de 2 anos, em pedido idêntico, do mesmo autor, com idênticos objeto e fundamentos;

Sendo destituída de fundamento [art. 77.º CPPT],
Pode ser aplicado um Agravamento, até 5% da coleta objeto da Reclamação, que será liquidado adicionalmente, a título de custas.
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CPPT – Reclamação Graciosa
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 Petição   Reclamatória
Tramitação   do   Procedimento

 Instrução   e   Apreciação

 Projeto   de   Decisão

 Direito   de   Audição

 Decisão   Final

CPPT – [arts 76.º] 
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Do Indeferimento , total ou 
parcial, do Procedimento  
de Reclamação Graciosa, 
cabe:

Impugnação Judicial [art. 97.º CPPT] a deduzir:

Recurso Hierárquico [art 76.º CPPT] a deduzir:

 No prazo de 3 meses após a Notificação 
da Decisão [art 102.º/1 CPPT]
 Ou no prazo de 30 dias se se tratar de uma 
Reclamação Prévia Necessária: [arts 133.º e 134.º CPPT]

 Caso de Pagamentos por Conta, e
 Fixação Valores Patrimoniais

 No Prazo de 30 dias após a 
Notificação da Decisão;
 Dirigido ao Mais Elevado Superior 
Hierárquico (Ministro das Finanças)
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Procedimento 
de

Recurso Hierárquico

CPPT – [Artigos 66º e 67º]

28

Pode ter por objeto:
 Uma decisão desfavorável em sede do Procedimento de Reclamação
 Uma decisão de alteração dos elementos declarados na Declaração Início 
 Correções de natureza quantitativa das Declarações de Rendimentos
 Outras decisões em matéria tributária

CPPT – Recurso Hierárquico [Artigos 66º e 67º]
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Petição Inicial de Recurso
 É dirigida ao mais elevado superior hierárquico do autor do ato Ministro das Finanças
 Deve identificar a decisão recorrida
 Deve indicar de forma clara os  fundamentos subjacentes à matéria recorrida
 Deve fazer-se acompanhar dos documentos relevantes para a defesa da Pretensão
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CPPT – Recurso Hierárquico [Artigos 66º e 67º]
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Prazos:

 A petição inicial de recurso deve ser apresentada no prazo de 30 dias a contar da notificação do ato recorrido
 Deve subir no prazo de 15 dias
 No mesmo prazo de 15 dias pode o autor do ato recorrido revogá-lo total ou parcialmente.
 O recurso será decidido no prazo máximo de 60 dias

30

Características :
 Tem natureza meramente facultativa [Por isso, a decisão pode, desde logo, ser impugnada perante os tribunais] 
 Tem efeito devolutivo [A decisão recorrida continua a produzir os seus efeitos normais até à decisão do recurso]
 Obedece ao princípio do duplo grau de decisão [art 47.º CPPT]

 Estabelece que não pode a mesma pretensão ser apreciada sucessivamente por mais de dois órgãos integrando a mesma administração tributária
 Considera-se que a pretensão é a mesma em caso de identidade do autor e dos fundamentos de facto e de direito invocados

CPPT – Recurso Hierárquico [Artigos 66º e 67º]
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Condições  para  indeferimento  liminar  do  Recurso:

 Interposição para órgão sem competência para a sua apreciação
 O Recurso não ser admissível para o ato recorrido
 Falta de legitimidade do recorrente
 Interposição extemporânea do Recurso

CPPT – Recurso Hierárquico [Artigos 66º e 67º]
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 Petição   Inicial
Tramitação   do   Recurso:

 Instrução   e   Apreciação

 Projeto   de   Decisão

 Direito   de   Audição

 Decisão   Final

CPPT – Recurso Hierárquico 
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A  Decisão do  Recurso  Hierárquico:
É suscetível de Recurso Contencioso / Leia-se Impugnação Judicial 

[Sempre que esteja em causa a legalidade da liquidação artº 97.º / 1, d) CPPT]:
 A deduzir no prazo de 3 meses a contar da notificação da decisão querecaiu sobre do Recurso Hierárquico [Cfr. Acórdão STA n.º 461/09, de 09/09/2009]
 Dirigida ao Tribunal Administrativo e Fiscal

Salvo se:  O contribuinte tiver já utilizado a faculdade de Impugnação Judicial (Dirigida ao TAF) com o mesmo objeto

CPPT – Recurso Hierárquico [Artigo 76.º /2]

Nota: O recurso contencioso, agora ação administrativa especial, será o meioprocessual adequado para atacar os atos em matéria tributária, que não comportem aapreciação da legalidade do ato de liquidação [artº 97.º / 1, d) e nº 2 CPPT]

34

Reclamação Graciosa - Síntese

Reclamação Graciosa

ILEGALIDADE

Recurso Hierárquico
Sim

Impugnação Judicial

Sim

Não

Não

Decisão favorável ?

Decisão favorável ?
Caso não tenha sido deduzida Imp. Jud. com o mesmo fundamento28/10/2016António Rocha

Impugnação Judicial

Exceção feita aos casos em a Reclamação Graciosa é  condição prévia da Impugnação
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Componente 
Prática

CPPT – Procedimento reclamação Graciosa
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Em janeiro de 2016 foi constituída a empresa XPTO, Ld.ª tendo como objeto a
prestação de serviços de construção, construção, reconstrução e requalificação de
prédios para venda e ainda a compra de prédios para revenda, tendo dado inicio da
atividade, logo de imediato.
No passado mês de Junho a empresa procedeu à compra para revenda do prédio

urbano habitacional P1 com o VPT de € 185.000, sito no concelho de Coimbra, pelo
preço de € 150.000.

Procedimento reclamação_componente prática

28/10/2016António Rocha
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Cenário_1
Atendendo a que se pretendeu beneficiar da isenção consignada no art. 7.º do CIMT, admita que foi consultado na sua atividade de solicitador pelo sócio gerente da empresa pretendendo saber como proceder para concretizar o objetivo da isenção.
Refira qual, na sua opinião, seria o melhor procedimento a desenvolver  
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Procedimento reclamação_componente prática

R.
1 – O benefício prévio da isenção pressupõe 3 condições: encontrar-se  coletado para o exercício da atividade; a referência expressa que a aquisição se destina a revenda; e que, no ano anterior tenha existido exercício normal e habitual da atividade [art. 7.º, n.ºs 2 e 3 CIMT], o se prova com a existência de uma compra para revenda ou com a revenda de um prédio, antes adquirido para esse fim.

No caso presente esta última condição não se verifica, pelo que, a isenção só se poderá materializar à posteriori , nos termos do art. 7.º / 4 CIMT. Por isso, o IMT terá de ser pago previamente à transmissão e só após a revenda, caso esta seja feita no prazo de 3 anos, sem que o seja novamente para revenda, se poderá requerer o benefício da isenção e a anulação do imposto. 

Cenário_2
Admita agora que a empresa fez o negócio no prazo programado, agindo exatamente de acordocom a opinião que lhe foi transmitida, mas, dado que obteve garantias de ser financiada, paraesse efeito, decidiu em setembro desafetar o imóvel dos seus Inventários / ativo corrente“Mercadorias”, passando-o para o seu ativo não corrente “fixo”, para proceder a obras demelhoramento e requalificação e posteriormente à sua venda.
Ao ser, agora, de novo consultado pelo sócio gerente da empresa para saber como proceder,qual a opinião que lhe transmitiria.
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Procedimento reclamação_componente prática

R.
O benefício da isenção consignado no art. 7.º CIMT, caduca logo que ao prédio seja dado destino diferenteao da aquisição ou que o mesmo não foi revendido no prazo de 3 anos ou o foi novamente para revenda[art. 11.º, n.º 5 CIMT].
Logo, uma vez que houve desvio do fim para que a coisa foi adquirida o que se comprova pelamovimentação contabilística, o benefício da isenção deixou de reunir condições materiais para a suaconcretização. No entanto, dado que o imposto foi pago previamente, não haverá lugar a aplicação do art.7.º / 4, nem do art. 34.º do CIMT.
Poderíamos questionar, isso sim, se a movimentação contabilística seria necessária ao cumprimento doobjetivo.
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Cenário 3Admita agora que a empresa foi contactada pelo Sr. Francisco no sentido de fazerem a permuta de umterreno para construção, propriedade do Francisco, em troca da construção de uma vivenda num outroterreno também propriedade do Sr. Francisco, tendo-se realizado a escritura de permuta em 31 julho 2016e operada a transmissão do direito de propriedade para a empresa.Por falta do inicio da construção da vivenda no prazo acordado veio a ocorrer, por mutuo consenso, aresolução do contrato.Contactado, uma vez mais, pelo sócio gerente da empresa e pelo Sr. Francisco para enquadrar fiscalmentea questão, qual a opinião que lhes transmitiria.
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Procedimento reclamação_componente prática

R.1 – A permuta configurada materializa a entrega de um terreno para construção recebendo em troca o Sr.Francisco uma prestação de serviços. Logo, esta permuta não integra o conceito de permuta para efeitos do IMT[cfr. art. 4.º, c) CIMT]. Por isso, o negócio é havido como de compra e venda se tratasse.2 – Deste modo, a 1.ª questão a resolver é a regularização do IMT que se mostre devido por essa aquisição.3 – Por outro lado, dado que o contrato veio a ser resolvido, duas questões se levantam;3.1 – No que se refere ao adquirente (empresa), atendendo a que essa resolução ocorreu antes do decurso de 8anos, poderá e deverá deduzir-se reclamação graciosa com o pedido de anulação proporcional do IMTque tiver sido pago [art. 45.º CIMT]; e3.2 – No que se refere ao Sr. Francisco, dado que a resolução é “por mutuo consenso”, e consequentemente queo direito de propriedade retorna ao seu anterior proprietário, ficará sujeito a IMT, cuja liquidação e pagamentodeverão preceder o contrato de resolução [arts. 2.º / 5, a) e 22.º / 1 CIMT].

Cenário 4
A empresa XPTO, Ld.ª havia adquirido ao André, em 10 maio de 2016, um Prédio Rústico (P2)com o Valor Patrimonial Tributável de € 12.500,00, localizado no concelho de Coimbra, pelopreço de € 15.000, tendo pago o IMT de € 750, o Imposto do Selo (Verba 1.1) de € 120 e deimediato registado a aquisição no seu Ativo Não Corrente.
Constatando o Sócio Gerente da empresa que a área inscrita na Matriz correspondia a cerca demetade da área real, solicitou, nos termos do art. 130.º, CIMI, ao respetivo Chefe do Serviço deFinanças a correção matricial da área, o que o chefe veio a despachar favoravelmente,determinando a avaliação do prédio.
Dessa avaliação veio a resultar o VPT de € 20.000, devidamente notificado e tornado definitivoem Agosto, uma vez que a empresa não utilizou o procedimento de 2.ª Avaliação (art. 75.ºCIMI).
Sucede que em 15 setembro p.p. o André veio a ser notificado da liquidação adicional do IMI,relativamente aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015.
Consultado pelo André sobre a razão de ser destas liquidações qual a informação que lhetransmitiria e como agiria em termos da reação às mesmas.
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Cenário 4_Resposta
Nos termos do art. 130.º, n.º 3 CIMI podem os Sujeitos Passivos reclamar administrativamentede qualquer incorreção nas inscrições matriciais, designadamente com fundamento em qualquerdas suas alíneas e especialmente na alínea n) do referido n.º 3.
Por isso, o pedido da empresa encontra-se perfeitamente legitimado e fundamentado.
O Chefe de Finanças ao determinar a avaliação do prédio, agiu em competência própria [art.130.º /5].
Os efeitos destas correções / reclamações só se repercutirão na liquidação do IMI respeitanteao ano em que for apresentado o pedido ou promovida a retificação pelo Chefe deFinanças [art. 130.º, n.º 8 CIMI].
Logo, as liquidações relativas a anos anteriores serão ilegítimas e destituídas de fundamento,pelo que o André deverá ser aconselhado a delas reclamar graciosamente (cumulação depedidos), no prazo de 120 dias a contar do termo do prazo para pagamento do imposto, nostermos do art. 129.º CIMI e art. 68.º e 70.º do CPPT, com fundamento nos factos supradescritos (melhorados, como é evidente !!).
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Grato pela atenção.


