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Obrigac;oes Fiscais em caso
de Insolvencia

CIRCULAR N° 1/2010
Tendo merecido concordancia, par despacho de 25 de
Setembro de 2009, do Secretario de Estado dos
Assuntos Fiscais (Despacho n.o 1280/2009.XVII) as

Acto administrativo de
sancionamento das
instru~oes

instrur;oes administrativas enunciadas no relatorio do
grupo de trabalho encarregue do estudo relativo as
obrigar;oes fiscais em caso de insolvencia, procede-se a
sua divulgar;ao:

Declara~ao

I - DA DECLARACAo DE INSOLVENCIA

de

insolvencia

1. Nos termos da alinea e) do n.o 1 do artigo 141.°

Dissolu~ao

do Codigo das Sociedades Comerciais (CSC), a
declarar;ao de insolvencia

e causa

imediata de

dissolur;ao da sociedade, entrando esta, por
forr;a do n.o 1 do artigo 146.° do mesmo diploma,

Liquida~ao

da

sociedade

em fase de liquidar;ao.
2. A dissolur;ao da sociedade nao implica a sua
concomitante extinr;ao (a qual so se verificara
quando do registo do encerramento da
liquidar;ao, de acordo com a disposto no
artigo 160.° do CSC), pelo que a necessidade de

Registo do
encerramento da
liquida~ao

Extin~ao

da sociedade

exercer as direitos e de cumprir as obrigar;oes
que,

nos

varios

dominios,

subsistem

Direitos e

obriga~oes

durante a fase de liquidayao, justifica que

0

n.o

0

2 do artigo 146. do CSC estabeleya que "a
sociedade

em

/iquidat;BO

a

mantem

persona/idade juridica e, salvo quando outra

Personalidade juridica

coisa resulte das disposit;oes subsequentes ou
da modalidade da liquidat;BO, continuam a ser
Ihe aplicaveis, com as necessarias adaptat;oes,
as disposit;oes que regem as sociedades nBo
disso/vidas. ".

3. 0

perdurar

da

personalidade

juridica

da

insolvente ap6s a dissoluyao. nos casos em que
esta tenha como motivo a declarayao de
insolvencia,

nao

e

posto em

causa pela

particular situayao juridica da insolvente
delineada no C6digo da Insolvencia e da
Recuperayao de Empresas (CIRE), ja que
as inibiyoes ou limitayoes que tal declarayao
impoe nao tern consequencias nesse plano.
4. A personalidade tributaria da insolvente, tal

Personalidade tributaria

como definida no artigo 15.0 da Lei Geral
Tributaria (LGT), nao
de

insolvencia,

respectiv~

realizayao

e afectada pela declarayao

porquanto,

inerente

ao

processo de liquidayao, esta a
de operayoes

abrangidas pelo

campo de incidencia do Imposto sobre

0

Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) e do
Imposto sobre

0

Valor Acrescentado (IVA).

IRe -

II - DAS OBRIGAC;OES EM SEDE DE IRe

Da conjugayao dos artigos 65.

0

e 268.

0

Obriga~oes

do CIRE, este

218

ultimo introduzido no Titulo "Beneficios Emolumentares
e Fiscais" - que vern, alias, confirmar a sujeic;ao das
entidades insolventes aos impostos sobre

0

rendimento,

pois so se pode afastar do ambito da tributac;ao por
isenc;ao aquilo que, a priori, esta sujeito - com os
artigos 117.

0

a 125.

0

do Codigo do Imposto sobre

Sujei~ao

a IRe

0

Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC) resulta,
para as pessoas colectivas em situac;ao de insolvencia,
o cumprimento de obrigac;oes em sede de IRC,
designadamente:

a

5. Proceder

liquidac;ao e ao pagamento do

imposto, nos termos previstos na aHnea a) do
artigo 89.

0

e no n.o 1 do artigo 104.

0,

IRe - liquida~ao e
pagamento

ambos do

CIRC;
6. Sem prejuizo do disposto no n.o 7 do artigo 118.°
do CIRC, apresentar, nos termos do n. ° 5
do

mesmo

artigo,

alterac;oes

declarac;ao

verificadas,

a

nomeadamente,

com

Declara~ao
altera~6es

de

as

aditando-se,

designac;ao

social

"sociedade em liquidac;ao" ou, simplesmente,
"em liquidac;ao", conforme decorre do n.o 3
do artigo 146.° do CSC. Esta declarac;ao
deve

conter

respectiv~

do TOe

a

obrigatoriamente

identificac;ao/assinatura do

Identifica~ao

tecnico

oficial de contas (TOC);
7. Submeter,

por transmissao electronica de

Declara~ao

peri6dica de
rendimentos

dados, nos termos previstos no artigo 120.° do
CIRC, a declarac;ao periodica de rendimentos a
que se refere a aHnea b) do n.o 1 do artigo 117.°,

Identifica~ao

do TOe

a qual deve conter a identificac;ao do TOC;
8. Submeter, por transmissao electronica de
dados, nos termos previstos no artigo 121. °
do

CIRC,

a

declarac;ao

anual

de

Declara~ao

anual de

informa~ao

contabilistica e fiscal
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informayao contabilistica e fiscal a que se refere
a alinea c) do n.o 1 do artigo 117.°, com a

Identifica~ao

do TOC

identificayao do TOC;
9. Estas e as demais obrigayoes declarativas
previstas

no

C6digo

responsabilidade

do

insolvencia,

sao

da

administrador

da

do

IRC

conforme

Responsabi/idade do
Administrador da
Insolvencia

decorre

expressamente do n.° 10 do artigo 117.

0

do

referido C6digo;
10. Caso 0 sujeito

passiv~

nao disponha de senha

de acesso as declarayoes electr6nicas, ou

Acesso as dec/ara~6es
e/ectr6nicas - senha

sendo necessario proceder a sua recuperayao,
deve 0 Administrador da Insolvencia proceder
ao

respectiv~

pedido,

no

sitio

das

declarayoes electr6nicas, conforme previsto no
n.o 3 da Portaria n.o 1339/2005, de 30 de
Dezembro;
11. Nos term os e condiyoes referidas no artigo 123.°
do CIRC

e obrigat6rio

dispor de contabilidade

Contabi/idade
organizada

organizada nos term os da lei comercial e fiscal.
IVA -

II - DAS OBRIGACOES EM SEDE DE IVA

Obriga~6es

Para efeitos do Imposto sobre 0 valor Acrescentado (CIVA),
as pessoas colectivas em situayao de insolvencia ficam
sujeitas ao cumprimento das seguintes obrigayoes:
12. Apresentar, nos termos do artigo 32.° do
CIVA,

uma

indicando

no

declarayao
quadro

de

17

a

alterayoes,

Dec/ara~ao

de

altera~6es

respectiva

identificayao e no quadro 04 aditando a
designayao

social

"sociedade

em

simplesmente,

"em

a

expressao

liquidayao"
liquidayao",

ou,

conforme

decorre do n.o 3 do artigo 146.° do CSC. Esta

4/8

declarac;;:ao deve conter obrigatoriamente a
identificac;;:ao/assinatura

respectiv~

do

tecnico o'ficial de contas (TOG);
13. Emitir, em conformidade com

disposto na

0

alinea b) do n.o 1 do artigo 29.° do CIVA, em

Emissao de factura ou
documento equiva/ente

forma legal, uma factura ou documento
equivalente por cada transmissao de bens
ou prestac;;:ao de servic;;:os, tal como vem
definidas nos artigos 3,° e 4.° do referido
diploma;
14. Proceder ao correcto apuramento do imposto em
cada um dos period os de tributac;;:ao previstos no

Apuramento do
imposto

CIVA, recorrendo nomeadamente as regras
constantes dos seus artigos 19.° a 26.° e do
artigo

78.°,

as

quais

se

integram

no

conceito de "liquidac;;:ao do imposto" que

0

mesmo normalmente assume no Direito Fiscal;
15. Encontra-se

ressalvada

a

possibilidade

de

passiv~s

em

exercicio por parte dos sujeitos

Dedu~oes

situac;;:ao de insolvencia declarada, do direito a
deduc;;:ao do imposto, nos termos dos artigos
19.° a 26.° do CIVA;
16. Proceder, nos periodos de tributayao em que
tenha sido apurado imposto a favor do Estado,

Pagamento do
imposto

ao pagamento do imposto que se mostrar
devido, nos prazos legais definidos em func;;:ao
da

periodicidade

em

que

se

encontram

enquadrados;
17. Cumprir, na forma e prazos definidos na
lei,

as

demais

obrigac;;:oes

Obriga~oes

declarativas

declarativas

previstas no CIVA;
18. Dispor

de

contabilidade

adequada

ao

apuramento e fiscalizac;;:ao do imposto, que

Requisitos da
contabilidade

5/8

devera

mostrar-se

organizada

nos

termos

previstos no artigo 44.° do CIVA e obedecer aos
requisitos constantes dos subsequentes artigos;
19. Em caso de pedido de reembolso, este
sera solicitado em

identifica~ao

contendo a
de

declara~ao

contas

periodica,

Pedido de
reembolso

do tecnico oficial

responsavel,

submetida

por

transmissao electronica de dados, no prazo
legal, apos

0

que, sera deferido ou indeferido,

consoante se encontrem ou nao reunidas as
condi~oes

legais previstas no artigo 22.° do

CIVA e no Despacho Normativo n.o 53/2005, de
15 de Dezembro (republicado em Anexo ao
Despacho Normativo n.O 23/2009, de 17 de
Junho);
20. Na

circunstEmcia

de

no

decurso

do

procedimento de insolvencia, se preyer, em
sede

de

plano

manuten~ao

de

insolvencia,

a

Manuten~jjo

em
actividade da
empresa - declara~jjo
de altera~oes

em actividade da empresa, na

titularidade do devedor ou de terceiro, deve 0
sujeito passivo submeter, nos termos do artjgo
32.° do CIVA, uma declara~ao de altera~oes,
contendo:
20.1. A retirada
men~ao

a designa~ao social do devedor da

"sociedade

simplesmente "em

liquida~o"

em

liquida~ao",

ou

como decorre

conjugadamente dos artigos 141.°, n.o 1, alinea
e); 146.°, n.o 1 e 161.°, todos do CSC com 0
artigo 206.°, n.o 1 do CIRE;
20.2. A

adop~ao

que alude
20.3. A

0

de qualquer eventual providencia a

artigo 198.° do CIRE;

identifica~aolassinatura

do tecnico oficial de

contas (TOC).
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Direcc;ao-Geral dos Impostos, 2 de Fevereiro de 2010

o Director-Geral,

;4: Au~,,--'"O £b A(fuc 1l.o ~

\J

(Jose A de Azevedo Pereira)
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