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O Conselho de Ministros aprovou ontem um regime 
excecional e temporário de regularização de dívidas fiscais e 
à segurança social, permitindo: 

• a dispensa do pagamento dos juros de mora, dos juros 
compensatórios e das custas administrativas; e  

• a redução significativa das coimas nos casos de 
pagamento das dívidas. 

Este regime aplicar-se-á às regularizações de dívidas que 
ocorram até 20 de dezembro de 2013. 

Esta iniciativa será acompanhada de outras medidas de 
reforço do combate à fraude e evasão fiscal, nomeadamente 
com um agravamento do regime dos crimes fiscais, a vigorar 
a partir de 1 de janeiro de 2014. 

O texto da proposta ainda não é conhecido. 

 

 

The Council of Ministers approved yesterday an 
exceptional and temporary regime to settle tax and Social 
Security debts, allowing for: 

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

• a significant reduction of penalties in the event of the 
payment of debts. 

This regime will apply to debt settlements which occur 
until 20 December 2013. 

This regime will be implemented along with other 
measures to support the fight against tax fraud and 
evasion, namely with the aggravation of tax crimes' 
regime, to be in force from 1 January 2014. 

The text of the proposed regime is not yet known. 
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