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Primeira reunião do Fórum dos Grandes Contribuintes 

 

No âmbito da criação da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), em janeiro de 2012, foi criada a 
Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC) com o objetivo de assegurar a gestão tributáriados 
contribuintessob a sua supervisão.Atualmente, são acompanhadas pela Unidade dos Grandes 
Contribuintes cerca de 900 empresas, responsáveis por 45 a 50% da receita fiscal arrecadada 
anualmente pelo Estado. 

Nos termos das atribuições da UGC, foi decidido constituir o Fórum dos Grandes Contribuintes, 
que realizou hoje a sua primeira reunião, e que contou com a presença do Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais, do Diretor-Geral da AT, do Diretor da UGC, bem como dos representantes 
das empresas que fazem parte do Fórum. 

O Fórum dos Grandes Contribuintes, que funcionará no âmbito da Unidade dos Grandes 
Contribuintes da AT, inspira-se nas experiências internacionais de diversas administrações fiscais 
da União Europeia (ex. Holanda, Reino Unido, Espanha) e segue as recomendações da OCDE sobre 
esta matéria, nomeadamente, incorporando as questões de natureza fiscal como parte integrante 
das boas práticas de governo das sociedades. 

Este Fórum visa, em particular, simplificar o cumprimento das obrigações fiscais, aumentar a 
certeza jurídica nas transações e aprovar códigos de boas práticas em matéria tributária, tanto 
para as empresas como para a administração fiscal, bem como aprofundar a relação entre a AT e 
os contribuintes com base em princípios de proximidade, transparência e confiança mútua. 

Nestes termos, os principais objetivos de curto e médio prazo acordados nesta reuniãosão (i) a 
aprovação das normas de funcionamento do Fórum, (ii) a constituição degrupos de trabalho 
sectoriais e (iii)a elaboração do Código de Boas Práticas Tributárias. Neste sentido, o Fórum deverá 
reunir novamente durante o primeiro semestre de 2014, de forma alançar e concretizar 
osreferidos objetivos.  
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Empresas que participaram na primeira reunião do Fórum dos Grandes Contribuintes1: 

 ANA 
 Banco BPI 
 Banco Comercial Português 
 Banco Espírito Santo 
 Banco Santander Totta 
 BES VIDA - Companhia de Seguros 
 Brisa 
 Caixa Económica Montepio Geral 
 CGD - Caixa Geral de Depósitos 
 Continental-Mabor 
 CTT - Correios de Portugal 
 EDP - Energias de Portugal  
 Fidelidade - Companhia de Seguros 
 GALP Energia 
 Jerónimo Martins 
 Mota –Engil 
 Ocidental Seguros 
 PT 
 REN  
 REPSOL  
 SEMAPA 
 SONAE  
 Tabaqueira 
 TAP 
 Teixeira Duarte 
 Vodafone Portugal 
 Volkswagen Autoeuropa 
 Zon Optimus 

 

 

Lisboa, 31 de março de 2014 

                                                             
1Oscritérios propostos pela AT para a escolha das empresas participantes no Fórum são: (i) dimensão 
económica, (ii) contributo para a receita fiscal enquanto sujeito passivo ou intermediário e (iii) 
representatividade e abrangência sectorial 


