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CASO 3 

 

A Sociedade ALFA & OMEGA, SA., tem a sua sede em Lisboa. No dia 2 de 

Junho p.p., o seu contabilista certificado procedeu à entrega da declaração de 

rendimentos e procedeu ao pagamento do imposto autoliquidado que se 

mostrou devido nos termos da lei. Nos anos precedentes a empresa procedeu 

à entrega da declaração de rendimentos nos termos da lei, bem com cumpriu 

todas as obrigações declarativas em sede de Imposto sobre o Valor 

Acrescentado. 

No dia 5 de Junho do corrente ano, a empresa foi notificada de uma liquidação 

de IRC, no valor de € 1 890 000, referente ao período de tributação de 2012, e 

ainda de uma liquidação de IVA, referente ao mês de Outubro de 2012, no 

valor de € 370 000. 

A liquidação de IRC tem por fundamento correcções ao lucro tributável, devido 

a erros e inexatidões na qualificação dos factos, bem como à não relevação 

contabilística de uma operação conexa com exportações de bens para o Brasil.  

A liquidação de IVA é fundamentada na desconsideração do direito à dedução 

do IVA, em virtude de algumas facturas não observarem os requisitos previstos 

no n.º 5 do artigo 36.º do Código do IVA. 

No relatório final do procedimento de inspecção tributária, no qual é referido 

que os actos inspectivos foram realizados nas instalações da empresa, o 

inspector tributário refere que, não obstante ter sido notificada para o efeito, a 

empresa não procedeu à exibição dos documentos refentes à exportação para 

o Brasil, bem como não prestou esclarecimentos em relação a outros aspectos, 

apesar de lhe ter sido fixado um prazo em notificação validamente realizada. 

A sociedade não efectuou o pagamento do IRC e do IVA e como o prazo de 

pagamento voluntário terminou no passado dia 7 de Setembro, os respectivos 

processos de execução fiscal já foram instaurados com vista à cobrança 

coerciva dos impostos em causa. 



Formação_LGT_CPPT 
 

Jesuíno Alcântara Martins 
 

QUESTÕES: 

1.  Se a motivação para impugnar assentar exclusivamente em matéria de 

direito, a empresa para poder impugnar as liquidações de impostos 

(IRC) que resultar da acção de inspecção tributária, tem de apresentar 

previamente reclamação graciosa? 

2. Se a empresa não concordar com as correcções ao lucro tributável e 

com a desconsideração do direito à dedução do IVA, para defesa dos 

seus direitos e interesses legalmente protegidos, pode lançar mãos ao 

regime da arbitragem tributária? 

3. Como é que a empresa pode obter a suspensão dos processos de 

execução fiscal para evitar que a Autoridade Tributária proceda à 

penhora de bens? 

4. Atendendo a que as liquidações dos impostos (IRC e IVA) são referentes 

ao ano de 2012 e foram notificadas em 5 de Junho de 2017, explicite, 

nos termos da lei, o que pode ter ocorrido ou verificado, cuja relevância 

pode ser determinante para que as liquidações tenham sido validamente  

5. Em face das liquidações de imposto decorrentes da acção de inspecção 

tributária a quem imputa a responsabilidade tributária? 

6. Em que caso é que a caducidade pode ser invocada em processo de 

oposição judicial? 

7. Em alguma circunstância o responsável subsidiária pode invocar a 

inexigibilidade da dívida e a ilegalidade da liquidação em sede de 

oposição judicial? 

8. O que distingue o recurso jurisdicional de uma sentença proferida em 

impugnação judicial e de uma sentença proferida numa reclamação do 

acto do órgão da execução fiscal? 

9.  Aponte três aspectos comuns à oposição judicial, aos embargos de 

terceiro e à reclamação dos actos do órgão da execução fiscal? 

 


