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A responsabilidade
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Artigo 22.º LGT

Responsabilidade tributária
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1. A responsabilidade tributária abrange, nos termos fixados na lei, a totalidade da dívida tributária, os
juros e demais encargos legais.

2. Para além dos sujeitos passivos originários, a responsabilidade tributária pode abranger solidária ou
subsidiariamente outras pessoas.

3. A responsabilidade do cônjuge do sujeito passivo é a que decorre da lei civil, sem prejuízo do disposto
em lei especial.

4. A responsabilidade tributária por dívidas de outrem é, salvo determinação em contrário, apenas
subsidiária.

5. As pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja
responsabilidade lhes for atribuída nos mesmos termos do devedor principal, devendo, para o efeito, a
notificação ou citação conter os elementos essenciais da sua liquidação, incluindo a fundamentação nos
termos legais.



Artigo 23.º LGT

Responsabilidade tributária subsidiária
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1. A responsabilidade subsidiária efectiva-se por reversão do processo de execução fiscal.

2. A reversão contra o responsável subsidiário depende da fundada insuficiência dos bens penhoráveis do devedor principal
e dos responsáveis solidários, sem prejuízo do benefício da excussão.

3. Caso, no momento da reversão, não seja possível determinar a suficiência dos bens penhorados por não estar definido
com precisão o montante a pagar pelo responsável subsidiário, o processo de execução fiscal fica suspenso desde o termo
do prazo de oposição até à completa excussão do património do executado, sem prejuízo da possibilidade de adopção das
medidas cautelares adequadas nos termos da lei.

4. A reversão, mesmo nos casos de presunção legal de culpa, é precedida de audição do responsável subsidiário nos termos
da presente lei e da declaração fundamentada dos seus pressupostos e extensão, a incluir na citação.

5. O responsável subsidiário fica isento de custas e de juros de mora liquidados no processo de execução fiscal se, citado
para cumprir a dívida constante do título executivo, efectuar o respectivo pagamento no prazo de oposição.

6. O disposto no número anterior não prejudica a manutenção da obrigação do devedor principal ou do responsável
solidário de pagarem os juros de mora e as custas, no caso de lhe virem a ser encontrados bens.

7. O dever de reversão previsto no n.º 3 deste artigo é extensível às situações em que seja solicitada a avocação de
processos referida no n.º 2 do artigo 181.º do CPPT, só se procedendo ao envio dos mesmos a tribunal após despacho do
órgão da execução fiscal, sem prejuízo da adopção das medidas cautelares aplicáveis.



Artigo 24.º LGT

Responsabilidade dos membros de corpos sociais e 
responsáveis técnicos
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1. Os administradores, directores e gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, funções de
administração ou gestão em pessoas colectivas e entes fiscalmente equiparados são subsidiariamente responsáveis em
relação a estas e solidariamente entre si:

a) Pelas dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verificado no período de exercício do seu cargo ou cujo prazo
legal de pagamento ou entrega tenha terminado depois deste, quando, em qualquer dos casos, tiver sido por culpa sua que
o património da pessoa colectiva ou ente fiscalmente equiparado se tornou insuficiente para a sua satisfação.

b) Pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento ou entrega tenha terminado no período do exercício do seu
cargo, quando não provem que não lhes foi imputável a falta de pagamento.

2. A responsabilidade prevista neste artigo aplica-se aos membros dos órgãos de fiscalização e revisores oficiais de contas
nas pessoas colectivas em que os houver, desde que se demonstre que a violação dos deveres tributários destas resultou
do incumprimento das suas funções de fiscalização.

3. A responsabilidade prevista neste artigo aplica-se aos técnicos oficiais de contas desde que se demonstre a violação dos
deveres de assunção de responsabilidade pela regularização técnica nas áreas contabilística e fiscal ou de assinatura de
declarações fiscais, demonstrações financeiras e seus anexos.



Principais crimes tributários
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➢ Fraude fiscal

➢ Abuso de confiança fiscal

➢ Burla Tributária

➢ Associação criminosa

➢ Branqueamento de Capitais



Artigo 103.º RGIT 

Fraude
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1 - Constituem fraude fiscal, punível com pena de prisão até três anos ou multa até 360 dias, as condutas
ilegítimas tipificadas no presente artigo que visem a não liquidação, entrega ou pagamento da prestação
tributária ou a obtenção indevida de benefícios fiscais, reembolsos ou outras vantagens patrimoniais
susceptíveis de causarem diminuição das receitas tributárias. A fraude fiscal pode ter lugar por:
a) Ocultação ou alteração de factos ou valores que devam constar dos livros de contabilidade ou
escrituração, ou das declarações apresentadas ou prestadas a fim de que a administração fiscal
especificamente fiscalize, determine, avalie ou controle a matéria colectável;
b) Ocultação de factos ou valores não declarados e que devam ser revelados à administração tributária;
c) Celebração de negócio simulado, quer quanto ao valor, quer quanto à natureza, quer por interposição,
omissão ou substituição de pessoas.
2 - Os factos previstos nos números anteriores não são puníveis se a vantagem patrimonial ilegítima for
inferior a (euro) 15000.
3 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, os valores a considerar são os que, nos termos da
legislação aplicável, devam constar de cada declaração a apresentar à administração tributária.
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Quem não entregar à administração tributária, total ou parcialmente, prestação tributária de valor
superior a (euro) 7500, deduzida nos termos da lei e que estava legalmente obrigado a entregar é punido
com pena de prisão até três anos ou multa até 360 dias.

Artigo 87.º RGIT 

Burla tributária

Quem, por meio de falsas declarações, falsificação ou viciação de documento fiscalmente relevante ou
outros meios fraudulentos, determinar a administração tributária ou a administração da segurança social a
efectuar atribuições patrimoniais das quais resulte enriquecimento do agente ou de terceiro é punido com
prisão até três anos ou multa até 360 dias.

Artigo 105.º RGIT 

Abuso de confiança



Artigo 89.º RGIT 

Associação criminosa
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1 - Quem promover ou fundar grupo, organização ou associação cuja finalidade ou actividade seja dirigida
à prática de crimes tributários é punido com pena de prisão de um a cinco anos, se pena mais grave não
lhe couber, nos termos de outra lei penal.
2 - Na mesma pena incorre quem apoiar tais grupos, organizações ou associações, nomeadamente
fornecendo armas, munições, instrumentos de crime, armazenagem, guarda ou locais para as reuniões, ou
qualquer auxílio para que se recrutem novos elementos.
3 - Quem chefiar, dirigir ou fizer parte dos grupos, organizações ou associações referidos nos números
anteriores é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos, se pena mais grave não lhe couber, nos termos de
outra lei penal.
4 - As penas referidas podem ser especialmente atenuadas ou não ter lugar a punição se o agente impedir
ou se esforçar seriamente para impedir a continuação dos grupos, organizações ou associações, ou
comunicar à autoridade a sua existência, de modo a esta poder evitar a prática de crimes tributários.



Artigo 368.º-A Código Penal 

Branqueamento
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1 - Para efeitos do disposto nos números seguintes, consideram-se vantagens os bens provenientes da
prática, sob qualquer forma de comparticipação, dos factos ilícitos típicos de lenocínio, abuso sexual de
crianças ou de menores dependentes, extorsão, tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas,
tráfico de armas, tráfico de órgãos ou tecidos humanos, tráfico de espécies protegidas, fraude fiscal, tráfico
de influência, corrupção e demais infrações referidas no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de
setembro, e no artigo 324.º do Código da Propriedade Industrial, e dos factos ilícitos típicos puníveis com
pena de prisão de duração mínima superior a seis meses ou de duração máxima superior a cinco anos,
assim como os bens que com eles se obtenham.
2 - Quem converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência de
vantagens, obtidas por si ou por terceiro, directa ou indirectamente, com o fim de dissimular a sua origem
ilícita, ou de evitar que o autor ou participante dessas infracções seja criminalmente perseguido ou
submetido a uma reacção criminal, é punido com pena de prisão de dois a doze anos.
3 - Na mesma pena incorre quem ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou titularidade das vantagens, ou os direitos a ela relativos.



Artigo 26.º Código Penal 

Autoria
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É punível como autor quem executar o facto, por si mesmo ou por intermédio de outrem, ou tomar parte
directa na sua execução, por acordo ou juntamente com outro ou outros, e ainda quem, dolosamente,
determinar outra pessoa à prática do facto, desde que haja execução ou começo de execução.
➢ Autoria material
➢ Autoria moral / Instigador

Artigo 27.º Código Penal 

Cumplicidade

1 - É punível como cúmplice quem, dolosamente e por qualquer forma, prestar auxílio material ou moral à
prática por outrem de um facto doloso.
2 - É aplicável ao cúmplice a pena fixada para o autor, especialmente atenuada.

➢ Auxílio moral ou material



Artigo 113.º EROC 

Dever de participação ao Ministério Público quanto a indícios de crimes
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Tendo o revisor oficial de contas conhecimento de factos que possam vir a ser qualificados como crime,
deve comunicá-los imediatamente ao Ministério Público competente, para efeitos de promoção da ação
penal.

Artigo 190.º EROC

Participação de crimes públicos

1 - Os revisores oficiais de contas devem participar ao Ministério Público, através da Ordem, os factos
detetados no exercício das respetivas funções de interesse público, que indiciem a prática de crimes
públicos.
2 - Tratando-se dos crimes previstos na Lei n.º 25/2008, de 5 de junho, alterada pelos Decretos-Leis n.os
315/2009, de 30 de outubro, 242/2012, de 7 de novembro, 18/2013, de 6 de fevereiro, e 157/2014, de 24
de outubro, a comunicação é feita igualmente à Unidade de Informação Financeira.



Obrigado!
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