
Casal burla

empresa em
800 mil euros
a falsificar IVA

Técnica oficial
de contas e marido
detidos pela PJ

Monttjo Um casal de 53 e
54 anos foi detido noAlgar
ve pelaPolíciaJudiciária PJ
de Setúbal por ter burlado
uma empresa de comércio
de flores no Montijo em
800 mil euros ao longo de
cinco anos Amulher técni
ca oficial de contas fez a
contabilidade entre 2013 e
2017 e terá falsificado os

montantes de IVA a pagar
A suspeita apresentavava

lores em excesso do impos
to e entregava fotocópias de
cheques para justificar que
tinha avançado com o di
nheiro para o Fisco Assim
segundo a PJ lucrou cerca
de 800 mil euros Num dos

casos a empresa tinha feito
umnegócio naHolanda no
qual não seria necessário pa
gar IVA mas a mulher apre
sentou e disse ter desem

bolsado os valores exigin
do os de volta

O esquema foi montado
com o companheiro de 54
anos sócio gerente na fir
ma de contabilidade do ca

sal embora ele próprio não
trabalhasse nem tivesse co

nhecimentos da especiali
dade O casal terá aproveita
do aboa relação pessoal com
os lesados

Apenas em 2017 quando a
empresa solicitou àAutori
dade Tributária o extrato de

contribuições de IVA é que
se deparou com a burla As
suspeitas jávinhamde trás
mas a mulher apoiava se
em alterações na legislação
para justificar as cobranças
O casal foi confrontado
mas saiu do Montijo para o
Algarve e fechou o escritó
rio No Sul abriram nova
empresa de contabilidade
O casal está indiciado da

prática dos crimes de burla
qualificada falsificação de
documentos e branquea
mento de capitais Foram
ontem presentes ao Tribu
nal do Barreiro para aplica
ção de medidas de coação
desconhecidas até ao momento
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