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1 – ENQUADRAMENTO 

 

Por deliberação do Conselho de Administração do ICP-ANACOM, de 25 de 

Março de 2009, foi aprovado um projecto de Regulamento de liquidação de cobrança de 

taxas devidas ao ICP-ANACOM e respectiva nota justificativa. 

Nos termos e em cumprimento do disposto no artigo 11.º dos Estatutos do ICP-

ANACOM, aprovados pelo Decreto-lei n.º 309/2001, de 7 de Dezembro, o projecto de 

Regulamento foi submetido ao procedimento regulamentar de consulta, tendo os 

interessados disposto de um prazo de 30 dias úteis para se pronunciarem, o qual 

terminou a 18 de Maio de 2009. 

No âmbito desse procedimento, foram recebidas – dentro do prazo estabelecido 

para o efeito – respostas das seguintes entidades: 

 

– Vodafone; 

– Onitelecom; 

– Ar Telecom; 

– Portugal Telecom; 

– União Geral de Consumidores; 

– Associação de Consumidores de Portugal; 

– Associação Portuguesa de Direito do Consumo; 

– FENACOOP – Federação Nacional das Cooperativas de Consumidores. 

 

O presente relatório apresenta uma síntese das respostas à consulta, bem como o 

entendimento do ICP-ANACOM sobre as questões levantadas. 

As respostas recebidas encontram-se em anexo a este relatório. 
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2 – APRECIAÇÃO CRÍTICA DO DOCUMENTO SOB CONSULTA 

 

2.1. Apreciação genérica 

 

O presente relatório sustenta-se no disposto no artigo 11.º, n.º 5 do Decreto-lei 

n.º 309/2001, de 7 de Dezembro, que aprovou os estatutos do ICP-ANACOM. 

Foi recebido um total de sete comentários ao projecto de Regulamento 

inicialmente submetido a discussão pública. A maioria das respostas recebidas aplaude 

o projecto de Regulamento, na medida em que este decorre do reconhecimento da 

necessidade de ser aprovado um regime uniforme relativo à liquidação e cobrança de 

taxas devidas ao ICP-ANACOM, permitindo uma maior transparência na sua aplicação. 

Assim, o Grupo Portugal Telecom afirma, nos comentários apresentados, que 

“acolhe favoravelmente esta iniciativa do ICP-ANACOM no sentido de sistematizar os 

procedimentos associados ao modelo de taxas do ICP-ANACOM, de forma a tornar 

mais claro o regime aplicável, em prol de maior segurança e certeza jurídicas”.
1
 

Em sentido idêntico a União Geral de Consumidores considera que o “direito 

dos consumidores à informação sai reforçado pela adopção de um regime uniforme 

(…)”. 

A ONITELECOM saudou a proposta apresentada, “por permitir clarificar e 

tornar transparentes os procedimentos de liquidação e cobrança das taxas (…)”. 

Não obstante, algumas entidades colocaram objecções e apresentaram 

comentários ao projecto de Regulamento. 

Face à especificidade desses comentários, optou-se por proceder à sua análise 

específica. 

                                                 
1
 Cf. comentários do Grupo Portugal Telecom, p. 2. 
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2.2. Análise específica dos comentários recebidos 

 

2.2.1. Grupo Portugal Telecom (Grupo PT)
2
 

 

2.2.1.1. Artigo 2.º – Taxas e Artigo 4.º – Lançamento 

 

O Grupo PT sugeriu a alteração da redacção destes preceitos, no sentido de 

substituir o conceito “lançamento” pelos conceitos de “cálculo” ou “determinação”. 

 

Apreciação 

 

Tradicionalmente, o procedimento tributário comporta três fases: uma fase 

preparatória – constituída pela verificação dos pressupostos concretos da tributação, 

que se traduz no lançamento do imposto ou da taxa, em que se vislumbra a identificação 

do sujeito passivo (lançamento subjectivo) e a determinação da matéria colectável 

(lançamento objectivo) – a fase constitutiva, integrada pela liquidação stricto sensu, em 

que se determina o imposto ou a taxa a pagar, e a fase executiva, em que tem lugar a 

cobrança coerciva do imposto ou da taxa. 

Sem prejuízo de se saber que a dinâmica do procedimento tributário se alterou 

nos últimos anos – face à diluição das fronteiras de intervenção do sujeito activo e do 

sujeito passivo – entende-se que aquela tripartição do procedimento tributário continua 

a fazer sentido, mormente em matéria de taxas. 

Entende-se, consequentemente, que se deve manter a referência ao conceito de 

lançamento para expressar o pressuposto concreto da tributação ou, por outras palavras, 

a fase de identificação do sujeito passivo e da matéria colectável, que permitirá 

determinar a taxa a liquidar, considerando-se que esta última operação se traduz não 

tanto na determinação da sujeito passivo e da matéria colectável, mas apenas e tão só na 

determinação do quantitativo a pagar. 

 

                                                 
2
 A resposta deste Grupo corresponde à posição comum das seguintes empresas: Portugal 

Telecom SGPS, S.A., PT Comunicações, S.A., PT Prime – Soluções Empresariais de 

Comunicações e Sistemas, S.A. e TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A..  
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2.2.1.2. Artigo 5.º – Deveres de informação 

 

a. O Grupo PT sugere a alteração da redacção dada ao n.º 1, no sentido de 

excluir do seu âmbito de aplicação o “lançamento” de taxas, circunscrevendo-o aos 

actos de liquidação ou substituindo o referido conceito pelos conceitos de “cálculo” ou 

“determinação” do montante das taxas aplicáveis. 

 

Apreciação 

 

Remete-se para o ponto anterior a resposta a esta observação do Grupo PT. 

 

b. O Grupo PT assinalou a utilidade de o n.º 2 do artigo 5.º consagrar que a 

sanção aplicável não pode ultrapassar o montante máximo de 3.000.000€ e um período 

máximo de 30 dias, conforme consta do n.º 4 do artigo 116.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro. 

 

Apreciação 

 

Compreende-se a observação do Grupo PT que, no fundo, consiste em levar ao 

n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento, a parte final do n.º 4 do artigo 116.º da Lei n.º 

5/2004, de 10 de Fevereiro.  

Contudo, numa melhor ponderação, considerou-se que o n.º 2 do artigo 5.º do 

projecto de Regulamento, embora não inove na ordem jurídica, enumera as 

consequências legais associadas ao incumprimento dos deveres de informação para 

efeitos de lançamento e liquidação das taxas devidas ao ICP-ANACOM. Nesse sentido 

e tendo em conta a possibilidade de o artigo 116.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, 

poder vir a ser alterado, considerou-se inconveniente identificar de forma precisa os 

limites a que se encontra sujeita a aplicação das sanções pecuniárias compulsórias. 

Procurou-se, assim, atender a preocupações de legística, de modo a assegurar 

uma maior perenidade à norma regulamentar, reduzindo a necessidade da sua 

modificação em função de alterações legislativas posteriores. 

Optou-se, por isso, pela seguinte redacção, que incorpora ainda a referência aos 

n.ºs 4 e 5 do artigo 113.º da Lei das Comunicações Electrónicas: 

 

“2. - Sem prejuízo de outras sanções aplicáveis em caso de incumprimento dos 

deveres previstos no número anterior, o ICP-ANACOM pode, nos termos dos 
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artigos 108.º, 113.º, n.º 1, alínea ttt), n.ºs 4 e 5, e 116.º da Lei n.º 5/2004, de 10 

de Fevereiro, na redacção do Decreto-Lei n.º 176/2007, de 8 de Maio, impor 

sanções pecuniárias compulsórias”. 

 

2.2.1.3. Artigo 6.º – Auditorias 

 

a. O Grupo PT considera que a definição de “acções de auditoria” estabelecida 

no n.º 1 deste artigo vai bastante para além da definição “habitual” que deve ser 

conferida a este tipo de auditorias. 

 

Apreciação 

 

O disposto na primeira parte do artigo 6.º, n.º 1 (“recolher os elementos 

necessários ao lançamento e liquidação de taxas”) refere-se a situações manifestamente 

excepcionais em que o sujeito passivo não fornece os elementos necessários ao 

lançamento e liquidação das taxas. Nesses casos, não se trata de averiguar a correcção e 

exactidão dos elementos fornecidos pelo sujeito passivo (pois esses elementos não estão 

sequer na disponibilidade do ICP-ANACOM), mas de procurar identificar a existência 

de matéria colectável relevante, tarefa que se afigura essencial para assegurar a efectiva 

igualdade na repartição dos encargos com a regulação do sector. 

 

b. O Grupo PT expressou a sua preocupação relativamente às regras pelas quais 

se regem as auditorias, nomeadamente no que respeita aos timings da respectiva 

realização. 

 

Apreciação 

 

Entende-se que a preocupação revelada pelo Grupo PT se encontra devidamente 

salvaguardada pelo disposto no artigo 15.º do projecto de regulamento, na parte em que 

se refere à caducidade do direito à liquidação. Com efeito, nos termos do artigo 15.º do 

projecto de Regulamento – que segue o regime previsto no artigo 45.º da Lei Geral 

Tributária – o direito de liquidar as taxas caduca se a liquidação não for validamente 

notificada ao sujeito passivo no prazo de quatro anos a contar do termo do ano em que 

se verificou o facto tributário. 

Caso, no decurso desse prazo, se realize uma auditoria (cf. artigo 6.º do projecto 

de Regulamento) o prazo de caducidade será suspenso até um período máximo de seis 
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meses (cf. n.º 3 do artigo 15.º do projecto Regulamento), sendo a sua contagem 

retomada após esse período. No entanto, quando a auditoria tenha uma duração superior 

a seis meses, esse efeito suspensivo não se verifica, pelo que a caducidade ocorre ao fim 

de quatro anos. 

Consequentemente, entende-se que a preocupação patenteada pelo Grupo PT 

está devidamente acautelada no projecto de Regulamento. 

 

2.2.1.4. Artigo 8.º – Liquidação adicional 

 

a. O Grupo PT entende que deve ficar claro o conteúdo da rubrica “despesas” 

mencionado no n.º 1 deste artigo, bem como a forma de confirmação das “despesas” 

que eventualmente forem apresentadas. 

Acrescenta ainda que, no artigo 9.º, são mencionadas “despesas”, mas somente 

nas situações de dolo ou negligência grave, enquanto o artigo 8.º parece dizer respeito a 

todas as situações de incumprimento imputáveis ao sujeito passivo. 

 

Apreciação 

 

Foi acolhida favoravelmente a observação do Grupo PT pelo que os artigos 8.º e 

9.º foram modificados em conformidade. 

Assim, o artigo 8.º, n.º 1 passa a remeter o conceito de “despesa” para o artigo 

9.º, ficando claro que as despesas em causa se referem a situações de dolo ou 

negligência grave do sujeito passivo. Além disso, é fixado um montante máximo de 

despesas que, nesses casos, poderão vir a ser suportadas pelo sujeito passivo, sendo 

certo que as despesas incorridas pelo ICP-ANACOM com a realização de auditorias 

poderão ser sempre devidamente comprovadas pelo sujeito passivo que por elas vier a 

ser responsabilizado. 

 

b. O Grupo PT invoca que o artigo 8.º não contempla a possibilidade de o sujeito 

passivo não proceder ao pagamento da liquidação adicional por dela discordar, 

substituindo-o, por exemplo, por reclamação a apresentar no mesmo prazo (30 dias). 

Acrescenta ainda que o número 3 deste artigo (à semelhança do número 1 do artigo 

14.º) também não é claro quanto a esta possibilidade. 

 

Apreciação 
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O projecto de Regulamento prevê, no artigo 8.º, n.º 3 e no artigo 23.º – neste 

caso por via da aplicação supletiva da Lei Geral Tributária e do Código de 

Procedimento e Processo Tributário – que seja dada indicação ao sujeito passivo dos 

meios de defesa e do prazo para reagir contra o acto notificado. 

Assim, por um lado, os meios de defesa ao dispor do sujeito passivo sustentam-

se nos direitos de defesa previstos na Lei Geral Tributária e no Código de Procedimento 

e Processo Tributário. Por outro lado, a eventual nota de liquidação adicional conterá a 

indicação dos meios de defesa e do prazo para o sujeito passivo reagir de acordo com o 

formulário anexo ao projecto de Regulamento. 

 

2.2.1.5. Artigo 9.º – Despesas 

 

a. O Grupo PT entende que os erros e/ou omissões apurados devem dar origem à 

revisão dos respectivos actos tributários, através da emissão de notas de liquidação 

adicional, na cobrança dos competentes juros moratórios e compensatórios, nos termos 

da Lei, e ainda, quando aplicável, na instauração dos respectivos processos de contra-

ordenação, tendentes à aplicação de coimas quando se verifique que os erros e/ou 

omissões são imputáveis, a título de dolo ou negligência, aos respectivos sujeitos 

passivos. 

O Grupo PT acrescenta que os custos das auditorias devem ser sempre 

suportados pelo ICP-ANACOM e ser cobertos pelas taxas associadas a “custos 

administrativos” da entidade, pelo facto de as auditorias serem acções inerentes à sua 

actividade de supervisão e fiscalização do sector, não se vislumbrando, aliás, a 

existência de qualquer preceito legal que permita ao ICP-ANACOM cobrar aos 

operadores – enquanto sujeitos passivos – os custos dessas auditorias. 

 

Apreciação 

 

Apesar de se compreender a argumentação aduzida pelo Grupo PT, não se 

vislumbra o alcance da referência a juros moratórios na sequência da emissão de notas 

de liquidação adicionais dado que, quando tal suceda, não haverá lugar ao pagamento de 

juros moratórios. O pagamento destes juros apenas sucederá em caso de falta de 

pagamento da nota de liquidação adicional entretanto emitida, no prazo estipulado para 

efeito. 

Por outro lado e no que diz respeito aos juros compensatórios, eles apenas visam 

indemnizar o ICP-ANACOM pela privação da quantia devida durante o período de 
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retardamento da liquidação, ao mesmo tempo que visam neutralizar os ganhos 

financeiros do sujeito passivo resultantes de uma liquidação incompleta por facto que 

lhe é imputável.  

Por isso, o pagamento de juros compensatórios e de eventuais juros moratórios 

não corresponde ao ressarcimento do ICP-ANACOM pelos custos incorridos com a 

realização de auditorias. 

Relativamente aos custos das auditorias, cumpre observar que as despesas com a 

realização de auditorias são sempre suportadas pelo ICP-ANACOM, salvo quando se 

verifique que os erros e omissões detectados são imputáveis ao sujeito passivo a título 

de dolo ou negligência grave. Nesses casos, não se afigura aceitável que tais custos 

possam ser imputados e distribuídos pelos restantes operadores no quadro geral das 

receitas do ICP-ANACOM, quando está em causa uma situação de incumprimento 

grave por parte de um operador específico. 

Por outro lado, a alteração introduzida no artigo 9.º, fixando um limite máximo 

de despesas que podem ser cobradas por auditorias realizadas pelo ICP-ANACOM nos 

casos de erros e omissões imputáveis ao sujeito passivo a título de dolo ou negligência 

grave – 100.000€ – permitirá, no entender do ICP-ANACOM construir uma solução 

equilibrada, sendo certo que as despesas incorridas pelo ICP-ANACOM com a 

realização de auditorias poderão ser sempre devidamente comprovadas pelo sujeito 

passivo. 

 

b. O Grupo PT conclui, nos comentários a este artigo, que nada se refere 

relativamente à situação em que os erros e/ou omissões apurados favorecem o ICP-

ANACOM, caso em que deve ficar claramente estabelecido qual o procedimento a 

observar no reembolso desses valores aos operadores. 

 

Apreciação 

 

O artigo 14.º, n.º 2 do Regulamento prevê que a revisão da liquidação – 

efectuada oficiosamente ou a pedido do sujeito passivo – possa implicar a liquidação 

adicional ou a restituição do indevido. 

A sugestão do Grupo PT foi acolhida, tendo sido criado um novo número no 

artigo 14.º (n.º 3) prevendo que a restituição do indevido, nos casos em que ocorra, 

tenha lugar no prazo de 30 dias a contar da revisão da liquidação. 
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2.2.1.6. Artigo 13.º – Compensação 

 

O Grupo PT invocou, nos comentários apresentados, a circunstância de o artigo 

13.º não contemplar a situação em que não existam dívidas ao ICP-ANACOM, à data da 

correcção da liquidação, o que determina que a empresa possa ficar a aguardar a 

restituição por um largo período de tempo. 

Neste sentido, sustenta-se que deve ficar claramente estipulado um prazo para a 

restituição dos valores aos sujeitos passivos, o que não acontece no projecto de 

regulamento, sugerindo-se a aplicação dos mesmos 30 dias previstos no artigo 8.º para a 

liquidação adicional. 

 

Apreciação 

 

O artigo 13.º, n.º 1 regula os casos de compensação oficiosa ao passo que o 

artigo 13.º, n.º 2 disciplina os casos de compensação por iniciativa do sujeito passivo. 

Não existindo dívidas ao ICP-ANACOM não há lugar à compensação oficiosa, sendo os 

eventuais créditos do sujeito passivo devolvidos nos termos do artigo 14.º, n.º 3, isto é, 

no prazo de 30 dias. Havendo dívidas do sujeito passivo, parece de elementar justiça 

prever a possibilidade de compensação com os créditos de que este seja titular sobre o 

ICP-ANACOM, salvo quando as dívidas tenham sido objecto de reclamação graciosa 

ainda não resolvida, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução ainda 

pendente de decisão, ou quando essas dívidas estiverem a ser pagas em prestações. 

 

2.2.1.7. Artigo 14.º – Revisão da liquidação 

 

O Grupo PT gostaria de ver clarificada a situação decorrente de erros a favor do 

ICP-ANACOM identificados no decurso das auditorias e que determinam a restituição 

do valor à empresa. 

Considera o mesmo Grupo que não é claro se tal restituição é realizada de forma 

oficiosa pelo ICP-ANACOM ou se é necessário solicitar revisão da liquidação 

conforme previsto neste artigo. 

 

Apreciação 

 

Entende-se que a norma do artigo 14.º é clara a este respeito: a restituição de 

créditos do sujeito passivo tanto pode ser realizada de forma oficiosa pelo ICP-
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ANACOM – quando este se aperceba da existência de qualquer ilegalidade, erro ou 

omissão – como pode ser solicitada pelo sujeito passivo, invocando este, de forma 

fundamentada, a situação que, no seu entender, justifica a revisão da liquidação. 

 

2.2.1.8. Artigo 18.º – Incumprimento 

 

A propósito do disposto no artigo 18.º do Regulamento, o Grupo PT procede ao 

seguinte comentário: 

 

“ (…) importa esclarecer que a falta de pagamento das taxas liquidadas pelo 

ICP-ANACOM não se encontra abrangida pelo artigo 110.º da Lei n.º 

5/2004, de 10 de Fevereiro, na medida em que esta disposição se reporta ao 

desrespeito de “uma ou mais condições referidas nos artigos 27.º, 28.º, 32.º 

e 34.º, (…)”, não abrangendo no seu âmbito a falta de pagamento de taxas. 

Assim, o referido normativo não deverá ser aplicável nos casos em que o 

devedor (sujeito passivo) se encontra em mora, isto é, não efectuou 

atempadamente o pagamento da taxa liquidada, sugerindo-se, portanto, a 

eliminação, do n.º 3 do artigo 18.º do Projecto. 

Caso contrário, assistir-se-á ao alargamento do mencionado preceito legal 

(art. 110.º) por disposição regulamentar, determinando, por conseguinte, a 

ilegalidade do preceito Regulamentar (n.º 3 do artigo 18.º). Dizendo de 

outra forma, a falta de pagamento atempada das taxas liquidadas pelo 

ICP-ANACOM não lhe confere legitimidade par aplicar as sanções 

previstas no n.º 5 do artigo 110.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro.” 

 

Apreciação 

 

O comentário do Grupo PT não reflecte uma análise cuidada da Lei n.º 5/2004, 

de 10 de Fevereiro. Senão vejamos: 

 

a. O artigo 110.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro determina a possibilidade de 

o ICP-ANACOM tomar as medidas adequadas e proporcionais para garantir a 

observância das condições referidas no n.º 1 do artigo, i.e., quando verifique que 

uma empresa não respeita uma ou mais das condições referidas nos artigos 27.º, 

28.º, 32.º e 34.º da mesma lei; 
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b. Ora, de harmonia com o artigo 27.º da mesma lei – LCE– as empresas que 

oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas apenas podem estar 

sujeitas na sua actividade às condições enumeradas nesse artigo, entre as quais 

se inclui, na alínea r), as taxas – em conformidade com o artigo 105.º – o que 

engloba a necessária cobrança das mesmas; 

c. Neste contexto, o artigo 27.º, n.º 1, alínea r) da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro confere ao ICP-ANACOM legitimidade para aplicar as sanções 

previstas no n.º 5 do artigo 110.º da mesma lei. 

 

2.2.2. VOFADONE 

 

2.2.2.1. Questão preliminar – competência do ICP-ANACOM 

 

Em sede preliminar, a Vodafone manifestou algumas dúvidas relativamente à 

competência do ICP-ANACOM para regulamentar a matéria em causa, atendendo ao 

respectivo enquadramento legal. 

Os argumentos aduzidos pela Vodafone sustentam-se, essencialmente, no 

seguinte: 

 

a. Nos termos da alínea a) do artigo 2.º do Decreto-lei n.º 309/2001, de 7 de 

Dezembro, o ICP-ANACOM assume, no exercício das suas funções, os direitos 

e obrigações atribuídos ao Estado, nas disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, designadamente quanto à cobrança coerciva de taxas, rendimentos do 

serviço prestado e outros créditos; 

b. A alínea a) do artigo 9.º daquele diploma atribui ao ICP-ANACOM competência 

para elaborar regulamentos nos casos previstos na lei e quando se mostrem 

indispensáveis ao exercício das suas atribuições (de entre as quais não consta a 

definição do procedimento de lançamento, liquidação e cobrança das taxas que 

lhe são devidas); 

c. Por outro lado, o artigo 11.º estabelece os mecanismos que integram o 

procedimento regulamentar (incluindo a consulta pública) e as alíneas b) e g) do 

artigo 26.º atribuem competência ao Conselho de Administração do ICP-

ANACOM para aprovar os regulamentos e tomar as deliberações necessárias ao 

exercício das suas funções, bem como competência para arrecadar receitas e 

autorizar a realização das despesas; 
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d. A esta luz, a Vodafone conclui que, não estando definida na Lei das 

Comunicações Electrónicas a competência ou as atribuições para regular o 

procedimento de lançamento, liquidação e cobrança das taxas a favor do ICP-

ANACOM, esta matéria constitui reserva relativa de competência legislativa da 

Assembleia da República, não podendo ser regulada sequer por Portaria mas, 

pelo contrário, devendo ser definida por lei ou decreto-lei (na sequência de 

autorização legislativa da Assembleia da República concedida ao Governo). 

 

Apreciação 

 

A preparação do Regulamento teve por base a habilitação legal constante dos 

artigos 9.º, alínea a) e 26.º, alíneas b) e g), dos Estatutos do ICP-ANACOM.  

Com efeito, ao prever que, no âmbito das suas competências de regulação e 

supervisão, o ICP-ANACOM pode elaborar regulamentos quando estes se mostrem 

indispensáveis ao exercício das suas atribuições, o artigo 9.º, alínea a) dos Estatutos do 

ICP-ANACOM confere-lhe um poder regulamentar genérico sempre que esteja em 

causa a prossecução das suas atribuições, onde não pode deixar de se incluir a cobrança 

das taxas necessárias ao financiamento da respectiva actividade de regulação e 

supervisão, bem como as resultantes da utilização de recursos comuns.  

Por outro lado, ao equiparar o ICP-ANACOM ao Estado, designadamente 

quanto à cobrança coerciva de taxas, o artigo 2.º alínea a) do Decreto-lei n.º 309/2001, 

de 7 de Dezembro, integra expressamente esta matéria no exercício das atribuições do 

ICP-ANACOM. 

Além disso, compete ao conselho de administração do ICP-ANACOM arrecadar 

receitas e autorizar a realização das despesas, aprovar os regulamentos e tomar as 

deliberações necessárias ao exercício das suas funções (artigo 26.º, alíneas b) e g) dos 

Estatutos do ICP-ANACOM). 

Ora, a arrecadação de taxas pelo ICP-ANACOM implica um procedimento 

prévio de lançamento e liquidação, tendo em vista o apuramento do valor a pagar pelo 

sujeito passivo. Esse procedimento não pode deixar de ser aprovado pelo sujeito activo, 

de harmonia com os princípios gerais que regem a actividade administrativa. É que, 

apesar de se saber que a entrega de um poder genérico de elaboração de regulamentos 

que podem conter direito inicial ou primário a instâncias que não integram a 

administração pública autónoma representou uma novidade no direito português, 

conhecem-se os limites a que, neste caso, o exercício de tal poder regulamentar está 

sujeito: 
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– respeito pela Constituição;  

– primado da lei;  

– respeito pelas atribuições do ICP-ANACOM;  

– cumprimento do disposto no artigo 11.º, n.º 1 dos Estatutos do ICP-

ANACOM (observância dos princípios da legalidade; da necessidade; da 

clareza; da participação e da publicidade)  

– primazia dos regulamentos do Governo editados no exercício de uma 

competência especialmente conferida por lei. 

 

O lançamento, liquidação e cobrança das taxas devidas ao ICP-ANACOM – que 

constituem receitas essenciais para o seu funcionamento – funda-se, por um lado, em 

legislação própria que regula o regime material de cada taxa e na respectiva portaria ou 

despacho de concretização e, por outro lado, em normas procedimentais que não podem 

deixar de constar de um regulamento administrativo que enquadre o respectivo 

procedimento de lançamento, liquidação e cobrança. 

Nesta conformidade, não pode deixar de se concluir que a aprovação de um 

regulamento com essas características se enquadra no âmbito do poder regulamentar 

externo do ICP-ANACOM, expressamente consagrado nos artigos 9.º, alínea a) e 26.º, 

alíneas b) e g) dos respectivos estatutos. 

 

2.2.2.2. Artigo 6.º – Auditorias 

 

VODAFONE considera excessiva a atribuição, ao ICP-ANACOM, dos poderes 

previstos no Código de Procedimento e Processo Tributário e na Lei Geral Tributária 

para a Administração Fiscal, atendendo a que a alínea a) do artigo 2.º dos Estatutos do 

ICP-ANACOM apenas equipara esta entidade ao Estado para efeitos de cobrança 

coerciva das taxas e não para efeitos de acções de inspecção em matéria de taxas. 

 

Apreciação 

 

Os estatutos do ICP-ANACOM, aprovados pelo Decreto-lei n.º 309/2001, de 7 

de Dezembro, determinam, no artigo 26.º, que constitui uma das competências do 

Conselho de Administração arrecadar receitas, sendo estas constituídas, entre outras, 

pelas taxas a que as empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

electrónicas podem estar sujeitas, nos termos do artigo 27.º, n.º 1, alínea r) da Lei n.º 
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5/2004, de 10 de Fevereiro (para além de todas as outras taxas que se encontram 

previstas nos diversos diplomas avulsos que contêm os regimes dos diferentes serviços 

de comunicações electrónicas, as quais constam da Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de 

Dezembro). 

Neste contexto, o artigo 2.º, alínea a) do Decreto-lei n.º 309/2001, de 7 de 

Dezembro determina que, no exercício das suas funções, o ICP-ANACOM assume os 

direitos e obrigações atribuídos ao Estado nas suas disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, designadamente quanto à cobrança coerciva de taxas. 

Sabendo-se que o ICP-ANACOM pode arrecadar receitas – entre as quais se 

incluem as taxas (artigo 43.º, alíneas a) e b) dos seus Estatutos) – e que pode proceder à 

sua cobrança coerciva, não pode deixar de se considerar que compete ao ICP-

ANACOM proceder ao lançamento e liquidação destas, sob pena de ser quebrada uma 

unidade incindível no procedimento de arrecadação das taxas. 

Consequentemente, o ICP-ANACOM dispõe de competência regulamentar para 

ordenar as disposições necessárias à prossecução das suas atribuições (in casu a 

cobrança de taxas) podendo, nesta conformidade, realizar acções de auditoria com o 

objectivo de recolher os elementos necessários ao lançamento e liquidação de taxas, 

bem como com o objectivo de averiguar a correcção e a exactidão dos elementos 

fornecidos pelos sujeitos passivos. 

Acresce que as regras relativas a auditorias previstas neste Projecto de 

Regulamento não acrescentam qualquer competência ao ICP-ANACOM, uma vez que o 

mesmo já dispunha dessa competência por força do disposto na Lei Geral Tributária. 

Com efeito, importa notar que a Lei Geral Tributária adoptou um conceito amplo de 

tributo, abrangendo os impostos e outras espécies tributárias criadas por lei, 

designadamente as taxas e demais contribuições financeiras a favor de entidades 

públicas (artigo 3.º, n.º 2) e delimita o seu âmbito de aplicação em função do conceito 

de relações jurídico-tributárias, as quais correspondem às estabelecidas entre a 

administração tributária, agindo como tal, e as pessoas singulares e colectivas e outras 

entidades legalmente equiparadas a estas (artigo 1.º, n.ºs 1 e 2).  

Ora, nos termos do artigo 1.º, n.º 3 da Lei Geral Tributária, integram a 

administração tributária, todas as entidades públicas legalmente incumbidas da 

liquidação e cobrança dos tributos, onde se incluem as taxas, pelo que não pode oferecer 

dúvidas a integração do ICP-ANACOM na administração tributária e a caracterização 

da relação jurídica de taxa como uma relação jurídico-tributária. 
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2.2.2.3. Meios de defesa 

 

A Vodafone considera que seria importante incluir uma norma contendo 

referência aos meios de defesa à disposição dos sujeitos passivos, bem como aos prazos 

nos quais podem ser interpostos tais meios de defesa (acrescentando que tal pode ser 

feito ainda que se inclua uma remissão para aplicação das normas constantes da 

legislação fiscal). 

 

Apreciação 

 

O projecto de Regulamento prevê, nos artigos 7.º e 8.º, n.º 3 e no artigo 23.º – 

neste caso por via da aplicação supletiva da Lei Geral Tributária e do Código de 

Procedimento e Processo Tributário – que o sujeito passivo seja informado quanto aos 

meios de defesa e ao prazo para reagir contra o acto notificado. Assim, por um lado, os 

meios de defesa ao dispor do sujeito passivo sustentam-se nos direitos de defesa 

previstos na Lei Geral Tributária e no Código de Procedimento e Processo Tributário e, 

por outro lado, a nota de liquidação (artigo 7.º) e a eventual nota de liquidação adicional 

(artigo 8.º, n.º 3) contém a indicação dos meios de defesa e do prazo para que o sujeito 

passivo possa reagir, de acordo com o formulário anexo ao projecto de Regulamento. 

 

2.2.3. ONITELECOM 

 

2.2.3.1. Artigo 16.º – Prazos de pagamento 

 

No comentário apresentado, a Onitelecom afirma que os prazos propostos são de 

difícil cumprimento para uma entidade empresarial pelo que se sugere que se pondere a 

possibilidade de alargamento dos prazos aplicáveis a pessoas colectivas, fixando-se um 

prazo único de 60 dias de calendário após emissão das notas de liquidação. 

 

Apreciação 

 

Atendendo às regras em vigor na União Europeia em matéria de prazos de 

pagamento nas práticas comerciais entre empresas,
3
 entende-se que sugestão da 

                                                 
3
 Directiva 2000/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho de 2000, que 

estabelece medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transacções comerciais, transposta para o 

direito português pelo Decreto-Lei n.º 32/2003, de 17 de Fevereiro. 
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Onitelecom não tem fundamento, tanto mais quanto a tendência nessa matéria será 

sempre para o seu encurtamento.
4
 

Além disso, importa notar que a regra geral em matéria de pagamento dos 

tributos é de 30 dias (artigo 85.º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo 

Tributário) e que as taxas cujo pagamento é exigido no próprio acto de satisfação do 

pedido, correspondem a taxas relativas à realização de exames, à emissão de licenças e 

de certificados, que não podem deixar de ser pagas imediatamente, pelo que não se 

encontra qualquer razão plausível para alterar o artigo 16.º do Projecto de Regulamento. 

 

2.2.4. AR Telecom 

 

2.2.4.1. Artigo 9.º – Despesas 

 

A AR Telecom afirma, nos comentários apresentados, ser inaceitável o disposto 

no artigo 9.º, na parte em que se refere que o sujeito passivo é responsável, em casos 

concretos, pelas despesas incorridas pelo ICP-ANACOM na sua realização. 

A AR Telecom defende que o sujeito passivo será responsabilizado pelos 

resultados da auditoria na medida do que for apurado, e não terá qualquer 

responsabilidade relativamente aos custos da mesma, uma vez que esse será um tema 

controlado pelo ICP-ANACOM. 

 

Apreciação 

 

Remete-se para a apreciação formulada supra 2.2.1.5. a propósito da análise 

específica dos contributos do Grupo PT. 

 

2.2.4.2. Definição exaustiva do conceito de proveitos relevantes 

 

No que diz respeito às taxas devidas pelo exercício da actividade de fornecedor 

de redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, a AR Telecom 

considera de crucial importância conhecer “os critérios que deverão ser considerados 

pelos operadores para cálculo desse montante e consequente emissão da declaração”. 

Acrescenta que “estando previstas acções de auditoria com vista a averiguar a correcção 

e exactidão dos elementos fornecidos pelos sujeitos passivos, é certo que será necessária 

                                                 
4
 Cfr. proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece medidas de 

luta contra os atrasos de pagamento nas transacções comerciais COM(2009) 126 final 2009/0054. 
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a existência de uma grelha de avaliação das rubricas de proveitos incluídas no cálculo 

dos proveitos relevantes que não poderá ser desconhecida dos operadores, sob risco de 

ineficiência e falta de transparência do processo, por via das diversas interpretações a 

que o conceito de “proveitos relevantes” se presta desde logo.” 

Além disso, questiona a “excepção feita aos proveitos decorrentes do serviço 

universal”, tendo em conta que “este tema está longe de estar devidamente tratado, 

nomeadamente no que se relaciona com o apuramento dos respectivos custos líquidos”. 

 

Apreciação 

 

A questão dos critérios que deverão ser considerados pelos operadores no 

cálculo dos proveitos relevantes para efeitos de aplicação da taxa anual devida pelo 

exercício da actividade de fornecedor de redes e serviços de comunicações electrónicas, 

a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 105.º da Lei das Comunicações 

Electrónicas, consta dos artigos 2.º a 6.º e do anexo II à Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 

de Dezembro, não constituindo matéria procedimental. 

O projecto de Regulamento de liquidação e cobrança das taxas devidas ao ICP-

ANACOM tem apenas por objecto o modo como se procede ao lançamento, liquidação 

e cobrança de taxas – de todas as taxas que constituem receita do ICP-ANACOM e, 

portanto, também daquelas cujos critérios de incidência são fixados na Lei das 

Comunicações Electrónicas e na Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de Dezembro – pelo 

que a questão suscitada não é pertinente no quadro da presente consulta pública. 

 

2.2.4.3. Clarificação do impacto pretendido com a criação do regime de transição 

(introdução e artigo 5º da Portaria n.º 1473-B/2008 e sua coerência com os 

algoritmos de cálculo dos valores da taxa (artigo 6.º) 

 

A AR Telecom pretende ser esclarecida quanto ao período de transição, previsto 

nos artigos 5.º e 6.º da Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de Dezembro. 

 

Apreciação 

 

Trata-se, mais uma vez, de uma observação que não se enquadra no âmbito da 

consulta pública relativa ao projecto de Regulamento de liquidação e cobrança das taxas 

devidas ao ICP-ANACOM, o qual, conforme já foi referido, tem natureza meramente 
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procedimental, pelo que a questão suscitada não tem pertinência no âmbito da presente 

consulta pública. 

 

2.2.5. UGC – União Geral de Consumidores 

 

A União Geral de Consumidores sugere, no sentido de facilitar a interpretação 

da norma em questão, a modificação do artigo 3.º do Regulamento, que passaria a ter a 

seguinte redacção: 

 

“O sujeito passivo é a pessoa singular ou colectiva, o património ou a 

organização de facto ou de direito vinculada ao pagamento de taxas devidas 

ao ICP-ANACOM, quer directamente, quer como substituto ou como 

responsável subsidiário”. 

 

Apreciação 

 

A proposta da União Geral de Consumidores foi acolhida, sendo o artigo 3.º 

alterado em conformidade. 
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3 – ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS À PROPOSTA INICIAL DE 

REGULAMENTO 

 

3.1. Artigo 3.º – Sujeito passivo 

 

Acolheu-se a sugestão da União Geral de Consumidores. 

 

3.2. Artigo 5.º – Deveres de informação 

 

Foi revisto o n.º 2 do artigo 5.º em conformidade com considerações de legística, 

de modo a assegurar uma maior perenidade à norma regulamentar, reduzindo a 

necessidade da sua modificação em função de alterações legislativas posteriores. 

 

3.3. Artigo 6.º – Auditorias 

 

A alteração operada neste artigo visou clarificar a natureza das auditorias a 

desencadear pelo ICP-ANACOM no âmbito da aplicação do Regulamento de liquidação 

e cobrança de taxas 

 

3.4. Artigo 8.º – Liquidação adicional 

 

A modificação introduzida no presente artigo procurou esclarecer que as 

despesas a que se refere o n.º 1 deste artigo são apenas as resultantes do disposto no 

artigo 9.º, determinando, este último preceito, um limite máximo do valor que pode ser 

imputado ao sujeito passivo, o qual não pode exceder 100.000€. 

 

3.5. Artigo 9.º – Despesas 

 

Fixou-se um limite máximo de 100.000€ para as despesas que o ICP-ANACOM 

pode imputar ao sujeito passivo quando as auditorias revelem os erros ou omissões 

imputáveis ao sujeito passivo a título de dolo ou negligência grave. 

O montante previsto – 100.000€ – considera o valor máximo até à data 

suportado pelo ICP-ANACOM na realização de uma auditoria, podendo este valor ser 

inferior noutras situações a apurar casuisticamente. 
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3.6. Artigo 14.º – Revisão da liquidação 

 

Introduziu-se um novo n.º 3 a este artigo determinando que a restituição do 

indevido, nos casos em que ocorra, terá lugar no prazo de 30 dias a contar da revisão da 

liquidação. 

 

3.7. Artigo 24.º – Data da entrada em vigor 

 

Foi introduzido um novo artigo contendo a data da entrada em vigor do 

Regulamento – cinco dias após a data da publicação deste. 

 

3.8. Formulário relativo aos meios de defesa 

 

Modificou-se a denominação do formulário anexo que passa a ser considerado 

como “Meios de defesa a indicar nas notas de liquidação e cobrança referidas no artigo 

7.º, bem como nas notificações dos actos referidos nos artigos 8.º e 14.º”. 
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Anexo 1 – Projecto de Regulamento de liquidação e cobrança de taxas devidas ao 

ICP-ANACOM alterado em função dos comentários recebidos no processo de 

consulta pública 
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Anexo 2 – Comentários recebidos 


