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Foi hoje publicado o Decreto-Lei n.º 151-A/2013, o qual 
aprova um regime excecional de regularização de dívidas 
fiscais e à segurança social. 

Este regime aplicar-se-á às regularizações de dívidas que 
ocorram até 20 de dezembro de 2013 e cujo prazo legal de 
cobrança tenha terminado até 31 de agosto de 2013. 

De acordo com este regime, a regularização em dívida 
permitirá: 

• dispensar o pagamento de juros de mora, juros 
compensatórios e custas do processo de execução fiscal; e 

• reduzir as coimas associadas. 

O pagamento de parte do capital em dívida permite a 
dispensa proporcional do pagamento de juros e custas 
devidas, não afastando contudo a aplicação das coimas. 

Este diploma entrará em vigor amanhã, dia 1 de novembro 
de 2013. 

 

 

Decree Law nr. 151-A/2013, published today, approves an 
exceptional regime to settle tax and Social Security debts. 

This regime will be applicable to debt settlements that 
occur before 20 December 2013 regarding debts due as at 
31 August 2013. 

According to this regime, the payment of the debt will 
allow: 

• the waiver of the late payment interest, late assessment 
interest and administrative costs; and 

• the reduction of penalties. 

The partial payment of the principal amount allows the 
proportional waiver of the interest and administrative 
costs, but not of the penalties. 

This law will enter into force tomorrow, 1 November 2013. 
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