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CIRCULAR  
N. Pinto Fernandes, M. Faustino & J. Durão, Consultores Fiscais, Lda.  

EDITORIAL Compensação de créditos não fiscais 

com dívidas fiscais 

Tendo integrado esta sociedade em 
2013, como sócio, o Dr. Manuel 
Faustino vai deixar-nos em breve, 
por razões de saúde e pessoais.  
Homem que dispensa 
apresentações no panorama fiscal 
português, não apenas pelos cargos 
que desempenhou, como ainda pela 
sua vasta obra escrita, pela docência 
e pela intervenção pública com a 
acutilância e assertividade que são 
seu timbre, deixou, também nesta 
sociedade, a sua marca, honrando o 
legado existente, vestindo a sua 
cultura corporativa e reforçando a 
equipa com o brio que lhe é 
conhecido.   
Não é um adeus, porquanto iremos 
continuar a contar com os seus 
escritos e a sua intervenção pública.  
Contará esta sociedade, muito 
particularmente, com ele, sempre 
que as circunstâncias o ditarem e 
permitirem, sem as exigências que a 
qualidade de sócio impõem em 
termos de ritmo de trabalho.  
Ao nosso “Manel” aproveitamos 
para agradecer o inestimável 
contributo que deu ao longo destes 
7 anos de trabalho, manifestar a 
amizade de sempre, reforçada pelo 
convívio diário que este período  
proporcionou e desejar que esta 
nova etapa lhe traga tudo aquilo que 
deseja e, sobretudo, que seja muito 
gratificante. 
Aquele sentido abraço de todos nós! 
 
 

1. No âmbito da declaração pela Organização Mundial de Saúde da 

doença COVID-19 como pandemia, o Governo aprovou um conjunto 

de medidas extraordinárias e de caráter urgente, em diversas matérias, 

designadamente de natureza fiscal. Tais medidas visaram a proteção dos 

cidadãos e das empresas, de forma a proteger o emprego e os postos de 

trabalho, a criar condições para assegurar o rendimento das famílias e a 

sobrevivência das empresas. 

2. No quadro em que vivemos a liquidez surge como o problema mais 

imediato dessa sobrevivência, fazendo todo o sentido agilizar 

mecanismos de compensação que aliviem o esforço financeiro que lhes 

está a ser exigido. Com efeito, as empresas têm de, em tempo, efetuar o 

pagamento dos seus impostos entregando o correspondente montante 

nos Cofres do Estado, mas muitas dessas empresas detêm créditos, 

nalguns casos de elevado montante, sobre esse mesmo Estado decorrente 

da transmissão de bens ou de prestações de serviços. 

3. Faria todo o sentido, neste contexto, agilizar os procedimentos de 

compensação. Sabemos que os mecanismos de compensação de dívidas 

de tributos por iniciativa da administração tributária foram há muito 

introduzidos e estão a funcionar. Havendo dívidas em execução fiscal à 

administração fiscal, que não tenham pendente um processo gracioso ou 

judicial e não estejam garantidas, não há reembolso ou anulação de 

imposto que “escape” à compensação, sendo emitido um título de crédito 

destinado a ser aplicado no pagamento da dívida exequenda e acrescido. 

4. De igual modo, havendo uma dívida em execução fiscal, que não tenha 

pendente um processo gracioso ou judicial e não esteja garantida, não há 

contas bancárias, créditos sobre os seus cliente decorrentes de atividade 

empresarial ou quaisquer outros bens ou direitos que estejam a salvo de 

uma penhora para garantir a boa cobrança da dívida exequenda.  

5. Mas quando se trata da compensação das dívidas fiscais com créditos 

não tributários por iniciativa do contribuinte, o legislador já não foi tão 

célere. Com efeito, só em 2010, pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, foi 

aditado ao Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) o 

artigo 90.º-A, que veio dar autonomia ao disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 

90.º do mesmo Código e permitir a efetivação da compensação das 

dívidas tributárias em fase de cobrança coerciva com dívidas da 

administração direta do Estado de que o contribuinte seja titular. A 

compensação pressupõe que tais dívidas sejam certas, líquidas e exigíveis, 



 

2 
Rua Padre Luís Aparício, n.º 11-1.º- B - 1150-248 LISBOA  

 T.  +351 213 523 862  F. +351 213 576 181  E-mail: geral@pffd.pt 

 

 
Novas Fiscais 
 

ou seja que se trate de quantia certa, de montante já determinado e que 

tenha já ocorrido o momento em que se venceram. 

6. A referida Lei n.º 3-B/2010 deixou as condições e procedimentos da 

aplicação desta compensação para portaria a publicar pelo membro do 

Governo responsável pela área das finanças. 

7. E, foi preciso esperar 7 anos, pela Portaria n.º 201-B/2017, de 30 de 

junho, que veio regulamentar a compensação de dívidas tributárias com 

créditos não tributários ao abrigo do artigo 90.º-A do CPPT, mas apenas 

nos casos em que o crédito tenha sido reconhecido por decisão judicial 

transitada em julgado, que sejam certos, exigíveis e líquidos. 

8. O executado em processo de execução fiscal pode requerer, por 

transmissão eletrónica de dados, ao dirigente máximo da AT o 

pagamento de dívidas tributárias por compensação, indicando os 

seguintes elementos: 

a) Número de identificação fiscal e nome do organismo da 

administração central direta do Estado devedor; 

b) Montante em dívida e respetiva data de vencimento; 

c) Confirmação de que a dívida é certa, exigível e líquida.  

9. O requerimento deve ainda ser acompanhado de traslado de decisão 

judicial transitada em julgado que comprove a natureza certa, exigível e 

líquida do crédito não tributário sobre a administração central direta do 

Estado. A AT, confirmado que seja o cumprimento dos requisitos 

formais do requerimento, determina a suspensão do processo executivo 

até à decisão que venha a ser proferida no âmbito do procedimento de 

compensação e notifica no prazo de 10 dias, o organismo da 

administração direta do Estado para em igual prazo confirmar o carácter 

certo, líquido e exigível do crédito, bem como o seu valor e a respetiva 

cabimentação. 

10.Caso esse organismo não confirme o carácter certo, líquido e exigível 

do crédito e o seu valor, a AT notifica o requerente do projeto de decisão 

de indeferimento total ou parcial da compensação, nos termos e para os 

efeitos previstos no artigo 60.º da Lei Geral Tributária. 

11.Ora, circunscrever a possibilidade de compensação apenas e tão só aos 

créditos sobre a administração central direta do Estado que tenham sido 

reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, que sejam certos, 

exigíveis e líquidos é uma mão cheia…de nada, e, mais depressa a 

empresa vai à falência do que consegue cumprir os requisitos exigidos. 

12.Por isso, no quadro do Estado de Emergência em que nos 

encontramos, faria todo o sentido que as empresas, enfrentando 

gravíssimas dificuldades financeiras por força da desaceleração 

generalizada da atividade económica, pudessem, mesmo antes da fase 

executiva aceder à possibilidade de compensação, até porque, como é 

sabido, a falta de pagamento pode trazer-lhes consequências em matéria 

de infrações tributárias e de juros de mora perfeitamente desnecessários 

no contexto presente.  

13. Reconhecendo o Governo a premência das questões de tesouraria nas 

empresas e contribuindo os atrasos nos pagamentos pelo Estado 

fortemente para esse agravamento, no caso daquelas que são suas 

fornecedoras, uma medida desta natureza resolveria dois problemas: do 

Lei n.º 10/2020, de 18/04 - Regime 
excecional e temporário quanto às 
formalidades da citação e da notificação 
postal, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19. 
Lei n.º 4-A/2020, de 06/04 - Procede 
à primeira alteração à Lei n.º 1-A/2020, 
de 19/03, que aprova medidas 
excecionais e temporárias de resposta à 
situação epidemiológica provocada 
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da 
doença COVID-19, e à segunda 
alteração ao D.L. n.º 10-A/2020. 
Decreto-Lei n.º 16/2020, de 15/04 - 
Estabelece normas excecionais e 
temporárias destinadas à prática de atos 
por meios de comunicação à distância, 
no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19. 
Decreto-Lei n.º 14-F/2020, de 13/04 
- Estabelece medidas excecionais e 
temporárias relativas à pandemia da 
doença COVID-19. 
Decreto-Lei n.º 14-A/2020, de 07/04 
- Altera o prazo de implementação da 
faturação eletrónica nos contratos 
públicos. 
Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de 06/04 
- Estabelece medidas excecionais e 
temporárias relativas à pandemia da 
doença COVID-19. 
Portaria n.º 100/2020, de 22/04 - 
Procede à primeira alteração à Portaria 
n.º 341/2019, de 1 de outubro, e à 
quarta alteração à Portaria n.º 
380/2017, de 19 de dezembro. 
Portaria n.º 98/2020, de 20/04 - 
Procede à alteração da Portaria n.º 320-
A/2011, de 30 de dezembro - criação da 
Direção de Serviços de Apoio e Defesa 
do Contribuinte. 
Portaria n.º 88-A/2020, de 06/04 - 
Aprova as instruções de preenchimento 
da Declaração Mensal de 
Remunerações (DMR), aprovada pela 
Portaria n.º 40/2018, de 31 de janeiro. 
Despacho n.º 153/2020-XXII, de 
24/04 – Prorroga o prazo de 
cumprimento de obrigações fiscais 
(IVA, Retenções na fonte IRS/IRC e 
Selo). 
Circular n.º 6/2020, 07/04 - Decreto-
Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março - 
Tratamento em sede de Imposto do 
Selo das prorrogações e suspensões 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Lei_10_2020.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Lei_4_A_2020.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Decreto_Lei_16_2020.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Decreto_Lei_14_F_2020.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Decreto_Lei_14_A_2020.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Decreto_Lei_12_A_2020.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Portaria_100_2020.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Portaria_98_2020.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Portaria_88_A_2020.pdf
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operadas no âmbito da moratória 
excecional de proteção de créditos. 
Ofício Circulado n.º 20221, de 08/04 
- Portaria n.º 88-a/2020, de 6 de abril – 
Alterações às instruções de 
preenchimento da declaração mensal de 
remunerações (DMR). 
Ofício Circulado n.º 40118, 03/04 - 
IMT - Tabelas práticas em vigor a partir 
de 1 de abril de 2020. 
Ofício Circulado n.º 90 029, de 03/04 
- Pagamento de retenções na fonte de 
imposto do selo - alteração de 
procedimentos. 

 

lado do Estado a situação de incumprimento e do lado das empresas, um 

relevante alívio de tesouraria, evitando situações de incumprimento fiscal. 

14.Não se pode é esperar 7 anos para implementar a medida! 
 
 
 
 

 


