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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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Portuguese Tax and Customs Authorities (PTCA) have 
published Ruling no. 60095/2013, which clarifies the application 
of the exceptional regime to settle tax and social security debts, 
and Frequently Asked Questions (FAQs). 

We highlight the following points: 

What debts are covered by this regime? 

• Debts pointed to by the PTCA (based on the return submitted 
by the taxpayer or following a tax inspection), the legal deadline 
for payment of which was prior to 31 August 2013; 

• Debts not identified by the PTCA, for which the voluntary 
deadline for payment was prior to 31 August 2013,  if the 
taxpayer had complied with its legal obligations in due time; 

• Social Security debts that are still under a forced collection 
process. 

Debts regarding custom duties or other charges collected by the 
PTCA, which are not deemed as taxes, are not covered by this 
regime  (e.g. toll debts, tuition fees, etc.). 
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5D984E68-B24B-4D42-B768-ACB75CBFF67E/0/ofic-circ60095.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5D984E68-B24B-4D42-B768-ACB75CBFF67E/0/ofic-circ60095.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B79F2E22-E4B4-41FD-A8C1-EB4AEA076456/0/REDR_FAQ.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B79F2E22-E4B4-41FD-A8C1-EB4AEA076456/0/REDR_FAQ.pdf
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What are the conditions in order to benefit from this regime? 

Debts that fall under a collection process or a voluntary process for 
payment after notification, are only required to be paid before 
20 December 2013. 

Debts that depend on a previous assessment by the PCTA (e.g. 
Personal Income Tax (PIT) or Real Estate Municipal Tax - REMT), 
the taxpayer is required to submit the respective declarations (e.g. 
PIT tax return – Form “Mod.3” or Form 1 – REMT) by 
15 November 2013 and pay the tax before 20 December 2013. 

Which payment methods are accepted? 

• Full voluntary payment; 

• Payments on account; 

• Payment by installments; 

• Voluntary payments by third parties; 

• Compensation of credits. 

Datio in solutum is not accepted as a payment method. 
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Para qualquer 
esclarecimento,  
contactar / For further 
information 
 
PricewaterhouseCoopers  
& Associados - SROC, Lda. 
Rua Sousa Martins, 1 - 4º, 
1069-316 Lisboa/Lisbon  
- Portugal 

Tel. +351 213 599 000  
Fax +351 213 599 995 
pwc.tax@pt.pwc.com 

 
 
www.pwc.pt 
www.pwc.pt/inforfisco 

Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento profissional adequado ao caso concreto. A PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 

não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita. 
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 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. 

 

 

 

 

Effects of the regime on debts paid before entry into 
force 

Debts paid before the regime entered into force may 
also benefit from the reduction of penalties (that will 
amount to 10% of the penalty applied), with a 
minimum of € 10. 

These debts will also benefit from the waiver of 
collection fees and others procedural costs. 

In order to benefit from a penalty reduction, the 
penalty must be paid before 20 December 2013. 
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