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REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS - ESCLARECIMENTOS 

 

 

Foi publicado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) o Ofício Circulado n.º 

60095/2013, que vem esclarecer a aplicação do regime excecional de 

regularização de dívidas fiscais e à segurança social, e um conjunto de perguntas 

e respostas (FAQs). Salientamos os seguintes tópicos: 

 

 

Quais as dívidas abrangidas?  
 

•Dívidas assinaladas pela AT (com base em declaração do contribuinte ou com 

base em procedimento de inspeção), cujo pagamento foi efetivamente exigido, 

até 31 de agosto de 2013;  

•Dívidas não detetadas pela AT, cujo prazo de pagamento voluntário terminaria 

até 31 de agosto de 2013, se o contribuinte tivesse cumprido com todas as suas 

obrigações fiscais, nos prazos legais;  

•Dívidas à segurança social que ainda estão em cobrança coerciva nos serviços 

de finanças. Estão excluídas deste regime as dívidas relativas a direitos 

aduaneiros ou outras receitas cobradas pela AT que não sejam impostos (ex. 

dívidas de taxas de portagem, propinas, etc.).  

 

Que obrigações devem ser cumpridas para beneficiar deste regime?  
 

Em caso de dívidas em execução fiscal ou em prazo de pagamento voluntário 

após notificação, apenas é necessário efetuar o pagamento até 20 de dezembro

de 2013.  

Relativamente às dívidas de impostos que dependem de prévia liquidação da AT 

(e.x.IRS ou IMI) o devedor deverá proceder à entrega das respectivas 

declarações (e.x. Mod. 3 de IRS ou a Mod. 1 do IMI), até 15 de novembro de 

2013 e pagar o imposto até 20 de dezembro de 2013.  

 
 
 
 
 
 
 



Quais as formas de pagamento admissíveis? 
  
•Pagamento integral voluntário;  

•Pagamentos por conta;  

•Pagamento de prestações, em regimes prestacionais;  

•Pagamentos voluntários realizados por terceiros;  

•Compensações a pedido do contribuinte. A dação em pagamento não é 

admissível enquanto meio de pagamento.  

 

 
Aplicação do regime a dívidas pagas antes da entrada em vigor  
 

As dívidas pagas antes da entrada em vigor deste regime podem igualmente 

beneficiar da redução de coima (para 10% do montante da coima aplicada), com 

o limite de € 10.  

Estas dívidas beneficiarão igualmente da dispensa do pagamento das custas da 

execução fiscal e dos encargos do processo de contra-ordenação.  

Para beneficiar do regime de redução da coima, a mesma deverá ser paga até 

ao dia 20 de dezembro de 2013.  

 

 

 

  



 

 

 

Para informação adicional, 
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