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CASO 2 

No dia 20 de Fevereiro p.p., a empresa XPTO, Ld.ª., com sede social na cidade 

de Lisboa, foi alvo de um procedimento de inspecção tributária. Os actos 

inspectivos foram praticados nas instalações da empresa. 

Pelo volume de negócios e pelo tipo de actividade que exerce, a empresa está 

enquadrada no regime normal mensal do imposto sobre o valor acrescentado.  

Nos últimos anos, a empresa, não obstante cumprir atempadamente as 

obrigações tributárias, tem vindo a ser alvo de inspecções tributárias realizadas 

pelos serviços da AT – Autoridade Tributária e Aduaneira. 

A sociedade foi seleccionada para um procedimento de inspecção tributária ao 

período de tributação de 2013, no âmbito do qual o inspector tributário verificou 

o seguinte: 

 

a) A empresa praticou omissões, inexactidões e irregularidades na 

relevação contabilística de algumas operações, tendo o inspector 

efectuado correcções meramente aritméticas ao lucro tributável.  

b) Não entregou IVA nos cofres do Estado referentes a diveros períodols 

de tributação; utubro de 2013. 

c) Não entregou a declaração de alterações para dar notícia de alteração 

na composição dos corpos sociais da empresa. 

d) Nos últimos três meses do ano (2013) pagou rendimentos a não 

residentes e não efectuou a retenção na fonte. O imposto em falta é de € 

16 800/mês. 

O inspector tributário acionou os procedimentos para que fosse realizada a 

derrogação do sigilo bancário, não só da empresa, mas, outrossim, do sócio 

gerente. 
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A empresa foi notificada do relatório final do procedimento de inspecção 

tributária em 04.10.2017. 

O inspector fez ainda constar do relatório de inspecção que em 31.12.2013, a 

gerência da empresa era exercida pela Sr.ª Carla dos Reis e pelo Sr. Paulo da 

Costa, e que a partir de 1 Março Fevereiro de 2016 a gerência passou a ser 

exercida pelo Fernando de Matos. 

As correcções em sede de IRC determinam uma liquidação adicional de 

imposto no valor de € 2 007 500, acrescido de juros compensatórios, a qual 

ainda não foi notificada à empresa.  

Tendo por referência os factos supra descritos, pronuncie-se sobre as questões 

infra formuladas, fundamentando na lei as suas respostas. 

 

1. Que meio ou meios de defesa pode a Sociedade utilizar para reagir 

contra as correcções à matéria tributável (lucro tributável), e que 

provocaram a liquidação adicional de imposto (IRC)? 

 

2. Existem fundamentos para efectivar a responsabilidade subsidiária e, 

em caso positivo, contra quem deve a mesma ser accionada? 

 

3. Explicite que meio de defesa podem os interessados accionar para 

reagir contra a derrogação do sigilo bancário? 

 

4. Em face do procedimento de inspecção tributária realizado à empresa, 

até quando é que a AT pode proceder à notificação do acto de 

liquidação adicional de IRC? 

 

5. Podem os responsáveis subsidiários se chamados ao processo de 

execução fiscal, sem que previamente seja excutido o património da 

devedora originária?  
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6. Que efeitos tem a derrogação do sigilo bancário no cômputo do caso de 

caducidade?  

 

7. O sócio da empresa pode requer o pagamento da dívida em 

prestações? E pode ser sub-rogado? 

 

8. No âmbito do procedimento de inspecção tributário, em caso de 

aplicação de cláusulas antiabuso específicas, qual é o prazo para o 

exercício do direito de audição? 

 

9. Em resultado das correcções técnicas ao exercício de 2013, as quais 

têm impacto positivo para o contribuinte nos exercícios subsequentes 

(períodos de tributação), em face de uma decisão de indeferimento em 

sede de reclamação graciosa, até quando é que a empresa pode 

apresentar a declaração de substituição em sede de IRC? 

 

10. Na sequência da notificação da liquidação, a empresa pode proceder à 

realização de um pagamento parcial do imposto em dívida? 

 

11. Como pode ser notificada a liquidação à empresa? 

 

12. Em caso de apresentação de impugnação judicial contra a liquidação de 

IRC de 20123, a empresa pode apresentar um pedido de revisão 

oficiosa do acto de liquidação? 

 

13.  Uma liquidação oficiosa de IVA pode ser impugnada? 

 


