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RECORDE 
>>11Autoridade Tributária 
marcou, no ano passado, mais 
de 3,9 milhões de penhoras. 
Foi o número mais alto alguma 
vez registado. 
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EFICÁCIA 
Os bons resultados obtidos 

pelas Finanças em 2016 
(e que estão também a refle-
tir-se nos números deste ano) 
estão ligados à concretização 
do sistema de penhoras ele-
trónicas, que sistematizou, a 
nível nacional, a automatiza-
ção dos procedimentos de de-
teção de bens passíveis de 
serem penhorados. 

SALVAGUARDA 
)A lei prevê, desde maio do 
ano passado, um mecanismo 
que trava a venda de casas 
que servem de habitação per-
manente para pagar dívidas de 
impostos. O fisco pode penho-
rá-las, mas não pode concreti-
ztar a venda. 
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Número de casas penhoradas é hoje residual; desde maio de 2016, a lei não permite a venda de habitação permanente para pagar ao fisco 
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Estabelecimentos comerciais 

Imóveis 

Móveis 

a 55 856 

1 38 159 

1 10 773 

1 3181 • 

1171 476 

250 926 2 132 159 TOTAL 

Partes sociais 

Pensões 

Rendas 

SaidiiS de contas bancáriaS 
e valores mobiliários 

Veículos 
--••••••••• -------------------- • ------- ------ --- 
Vencimentos e salários 

1 77 I j 55  

104 135 1113 241 

1157 677 

Certificados de aforro 

56 559 
Dinheiro 14407 

Embarcações 173 

1 1 • 

19 835 

58 559 

1 3110 

1 4 

Créditos 
.................... 

Créditos fiscais 

Fisco só concretiza 12% das penhoras. 
Contas bancárias são principal alvo 
Ibmp~«, Bens, créditos, ordenados e contas bancárias - dos mais de 2,1 milhões de tentativas de penhora realizadas 
nos primeiros nove meses deste ano, a Autoridade Tributária só concretizou 250 mil. Foram, mesmo assim, 930 por dia 

LUCILIA TIAGO 

O fisco realizou, nos primeiros nove 
meses deste ano, mais de 2,1 mi-
lhões de tentativas de penhoras de 
bens, créditos, ordenados e contas 
bancárias; mas só concretizou efe-
tivamente 250926 (12%), porque os 
contribuintes acabaram por pagar. 
São, mesmo assim, 930 penhoras 
por dia, de acordo com os dados fa-
cultados ao DN/Dinheiro Vivo pelo 
Ministério das Finanças. 

No momento de decidir o que 
penhorar, a Autoridade fributária 
aposta, sobretudo, nos créditos, ou 
seja, no dinheiro que o devedor tem 
a receber de um terceiro. São quase 
30% das tentativas de penhora. No 
topo das prioridades do fisco estão 
ainda os ordenados (com mais de 
518 mil situações registadas) e as 
contas bancárias. Só que a realida-
de dita outras "preferências" — entre 
janeiro e setembro, 28,5% das pe-
nhoras efetivamente concretizadas 
incidiu sobre saldos de contas ban-
cárias (71476), seguindo-se os salá- 

Discriminação das penhoras por tipo de bem 
Penhoras em 2017 (janeiro a setembro) - 

rios. Apenas em 56 559 situações, o 
fisco recuperou a dívida através de 
créditos de outros impostos, como 
reembolsos de IVA ou de 1RS. 

As casas, que há alguns anos 
eram um dos alvos privilegiados 
para a cobrança de dívidas fiscais, 
têm agora um peso residual. Das 
39 694 tentativas de penhora de 
imóveis, acabaram por ser concre-
tizadas menos de um terço (12 617). 
Este universo inclui instalações co-
merciais e industriais, lotes de terte-
nos para construção, prédios rústi-
cos e casas de habitação. A explica-
ção é que, com a mudança da lei em 
maio de 2016, as rasas de habitação 
permanente podem ser penhora-
das pelo fisco, mas não vendidas. 

A grande distância entre a tenta-
tiva de penhora e a sua concretiza-
ção explica-se pelo facto de os con-
tribuintes, "repetidamente avisa-
dos", acabarem por regularizar a 
dívida ainda antes de se concretizar 
a penhor. Ou esta não avança por-
que se verifica, entretanto, que o 
bem em causajá está penhorado ou 
o seu valor não o justifica. 

Há ainda outras situações mais 
bizarras. Há um par de anos, uma 
contribuinte a quem o fisco reclama 
o pagamento de dívidas de impos-
tos de 900 euros foi confrontada 
com a penhora de uma encomenda 
de roupa interiorfeita no sitede uma 
marca americana quando esta foi 
despachada no aeroporto do Porto. 
A mercadoria, avaliada em 250 eu-
ros, continua à guarda da Autorida-
dellibutária, à espera da decisão do 
tribunal, já que a visada deduziu 
oposição e acredita, segundo o seu 
advogado, Pedro Marinho Falcão, 
que lhe seja dada razão. Em causa 
está um caso de reversão de dívidas, 
ou seja, em que as dívidas fiscais das 
empresas são imputadas aos gesto-
res e administradores. 

Pedro Marinho Falcão dá outro 
exemplo: uma penhora que acabou 
por não se concretizar porque se 
descobriu que estavam a ser impu-
tadas responsabilidades de dívidas 
constituídas entre 2004 e 2007, no 
valor total de 7 milhões de euros, a 
um gerente da empresa que tinha 
morrido em 1999. 
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4If,  MS DESPORTO  +12 PÁGINAS 

Beiffica elimi na  
Vitória de Seul hal 
(2-13) e segue 
na Taça de Portugal 
Piccini em entrevistw. 
"Queria o Sporting 
e trabalhar com Jesus" 
Os planos de Miguel Oliveira 
pu ra chegar ao MotoG P 
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JOSÉ MANOEL 
GARCIA "AFONSO 

DE ALBUQUERQUE 

SO NÃO ATACOU 

MECA POR FALTAR 

VENTO E CAVALOS" 

DOMINGO 119.1  WWW.DN.PT  
Ana 153A Diretor Paulo BaJdaia Diretor adjunto Paulo Tal:m..3 
NA 54 269 j  Subdiretores Joana Petiz e Leonldio Paulo Ferreira 
1,70 Oro I Diretor de arte Pedro remendes 

REPORTAGEM 
HISTÓRIAS DE 

QUEM CONDUZ HÁ 
MAIS DE 50 ANOS 
SEM COMUNICAR 

UM ACIDENTE 

À SEGURADORA 

NOTICIAS 
MAGAZINE 

ENTREVISTA A 
11411111NASEM 

IASOCIERNDE 
BRASILEIRA TEM 

UMA CAPACIDADE 
INCNVEL DE 

SURPREENDER" 

REPORTAGEM NO BANGLADESE 
COM OS REFUGIADOS ROHINGYA 
DA BIRMÂNIA NO CAMPO 12 

-.E  NA FERRO DE  00131/EIA  EM  BALI/6M/513  PMS.4A6  

Apenas 12% 
das penhoras são 
levadas até ao fim 
Bens, créditos, ordenados e contas bancárias - dos mais de 
2,1 milhões de tentativas de penhora realizadas nos primei-
ros nove meses deste ano, a Autoridade Tributária só concre-
tizou 250 mil. Foram, mesmo assim, 930 por dia. Man 

couç.Ão 
GRÁTIS 
S GUIAS 

DE 5 CIDADES 
EUROPEIAS 

LIVRO 8 
EM VIAGRA 

PELA HISTÓRIA 

Roberto, Arménio José são três 
dos 350 condutores segurados 
pelaTlanquilidade nestas condi-
ções.ODN ouviu a campanha na 
TSF e foi conhecê-los. PÃOS.12E13 

SEBURANÇA 

Autoridades 
preparam-se 
para o regresso 
dos jihadistas 
Sabei 

ARAMCO 

Gigante árabe que 
e duas Apple 

é disputada pelas 
maiores bolsas 
Mine 

ipmErnoAno 
"Evita-se estudar 
Fátima para sustentar 
uma mentira histórica" 
Sais 

ompaÃo 

António Barreto, 
lan Buruma 
e Marianne7hyssen 
mes.zeciEs4 

PROFESSORES 
IMPUSERAM 
AO GOVERNO 
BLOQUEIO 
A MEXIDAS NO 
SEU ESTATUTO 
PÁGS 8 E 9 


