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Directores de Finangas
Chefes dos Servigos de Finangas

Assunto: CONTRATO DE FACToRING/PENHoRA DE

cnEolros

o

DL no. 171195. de 18 de Julho

o

Artigo 2240 do C6digo de Procedimento e de processo Tributdrio

Tem chegado ao conhecimento da DirecgSo de Servigos de GestSo dos Cr6ditos Tribut6rios
(DSGCT) que nio 6 uniforme a actuagSo dos diversos Servigos Locais de Finangas quando,
pretendendo efectuar uma penhora de cr6ditos, nos termos do artigo 2240, do C6digo de
Procedimento e de Processo Tribut6rio (CPPT), s5o confrontados com a exist€ncia de um
contrato de factoring, cujo regime juridico se encontra estabelecido no DL 171lg\, de 18 de
Julho.

Assim, tendo em vista a uniformizagSo de procedimentos relativamente a esta mat6ria, foi
sancionada por despacho do Senhor Director-Geral de 20OglO7l01, a divulgagio do seguinte
entendimento, relativo d efectivagSo ou n6o efectivagSo da penhora de cr6ditos (artigo 2240
do CPPT) tendo em atengSo a natureza juridica do contrato de factoring e as circunst6ncias
do caso concreto:

|

-

NotificacSo de penhora ao devedor dos cr6ditos cedidos

Na sequ6ncia desta notificagSo o 6196o de execugSo fiscal pode ser confrontado com

a

existdncia de um contrato de factoring. Nesta situagSo importa ter presente o seguinte:
nini3iraqto Fiscal, por favor m€ncione aempre o nore, a rcfE.€ncia do d*umento, o
Rua do Comercio, 49 - 4.o, Lisb@ Email: dsgct-dgpc@dgci.min-f
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da ldentiticagio Fiscal (NlF) e o domicilio fiscal
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149-017
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a)

O contrato de factoring consiste na transferdncia de cr6ditos a curto prazo do seu
titular (cedente/aderente) para um factor (cession6rio);

b)

A cessSo apenas se concretiza com a facturizagSo dos cr6ditos abrangidos pelo que,
at6 ao momento dessa facturizagSo, sio penhor6veis os cr6ditos do aderente nos
termos do artigo 2240 do CppT;

Assim sendo, s6o passlveis de penhora, os cr6ditos que, at6 d data da notificagio
prevista no artigo 2240 do CPPT, ainda n6o tenham sido facturizados.
Neste contexto, podem-se verificar as seguintes situag6es:

cr6ditos e

i

recepcio das facturas

Neste caso 6 possivel a penhora de cr6ditos, nos termos do artigo 2240 do CppT,
porquanto a cessSo de cr6ditos, porque dependente da entrega da facturagio ao
cession6rio, ainda n6o se concretizou.
Notificado o devedor (cliente do cedente) deverd este efectuar no prazo de 30 dias,
contados da notificagSo ou da data de vencimento das facturas, consoante o cr6dito
esteja ou n6o vencido (als b) e c) do no 1 do artigo 2240 do

cppr), o dep6sito dos

valores assim penhorados.

ii) O "Facto/' efectua o paqamento ao "Aderente" contra a recepcSo

das facturas

dos cr6ditos "cedidos"
Estes cr6ditos j5

nio

poderSo ser objecto de penhora junto do devedor do cedente

(nos exactos termos em que ela se encontra prevista no artigo 2240 do CPPT), pois
com a recepgSo da facturagio pelo cession6rio, seguida do seu pagamento, tem-se
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por verificada a cessSo de cr6ditos. Estes encontram-se agora na esfera patrimonial
do "Facto/'.
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No caso de na sequ6ncia de uma notificagSo de penhora nos termos
do artigo 2240,
a entidade devedora invocar a exist6ncia de um contrato de factoring,
deve o 6rgio
de execugSo fiscal apurar se, A data daquela notificagio, j6 a entidade aderente
(cedente) tinha procedido d facturizagio dos cr6ditos junto
do factor.

ll-

NotificacSo de penhora iunto da sociedade de factorinq

paoamento iunto do "Aderente"

Neste caso, estes cr6ditos

j6 nio

poderSo ser objecto de penhora junto do devedor do

cr6dito cedido.

Contudo, nesta circunstancia, podemos afirmar que existe aqui um outro cr6dito. Um
cr6dito
que o cedente det6m sobre o cession6rio (factor) e que 6, tamb6m ele, susceptivel
de
penhora nos termos do artigo 2240 do CPPT, devendo a notificagio
de penhora ser dirigida

i sociedade de factoring, que fica obrigada d entrega dos valores assim penhorados.
Com os melhores cumprimentos.

O Subdirector-Geral.

Alberto Augusto Pimenta Pedroso

