
 

 

N/Ref. 138/16                 Angra do Heroísmo, Novembro de 2016 

 

Assunto: REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE NATUREZA FISCAL E 

CONTRIBUTIVA À SEGURANÇA SOCIAL. 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Decreto-Lei nº 67/2016, de 3 de novembro, 

publicado no Diário da República, I Série, n.º 211, de 3 de novembro de 2016, que vem aprovar 

um regime excepcional de regularização de dívidas de natureza fiscal e de dívidas de 

natureza contributiva à segurança social, através do pagamento integral ou pagamento em 

prestações.  

 

- ADESÃO 

A adesão dos contribuintes a este regime é feita por via electrónica no portal da Autoridade 

Tributária e Aduaneira e/ou na Segurança Social Directa, até ao dia 20 de Dezembro de 2016. 

O contribuinte pode optar pelo pagamento integral ou pelo pagamento em prestações em 

determinado prazo, nos seguintes termos: 

a) Nas dívidas de natureza fiscal, a opção é exercida separadamente em relação a cada 

uma das dívidas; 

b) Nas dívidas à segurança social, a opção é exercida em relação à totalidade da divida. 

 

Os planos de pagamento em prestações não dependem da prestação de quaisquer garantias. 

 

 - DÍVIDAS FISCAIS 

O presente regime abrange as dívidas de natureza fiscal: 

i. que se encontrem liquidadas pela Autoridade Tributária; 

ii. cujo facto tributário que lhes deu origem se tenha verificado até 31 de dezembro de 

2015;  e   

iii. cujo respectivo prazo legal de pagamento tenha terminado até 31 de maio de 2016.  

 

Não estão abrangidas as contribuições extraordinárias sobre o sector energético, sector 

bancário e sector farmacêutico.  



 

 

a) Pagamento Integral  

Os contribuintes que paguem integralmente as suas dívidas à Autoridade Tributária e 

Aduaneira até ao dia 20 de dezembro de 2016 ficam dispensados do pagamento de juros de 

mora e compensatórios, bem como das custas do processo de execução fiscal.  

 

No que se refere às coimas correspondentes ao incumprimento do dever de pagamento, caso 

o contribuinte pague a totalidade das suas dívidas fiscais, pode haver lugar a uma redução do 

montante das coimas, bem como dos encargos do processo de contraordenação ou de 

execução fiscal associados.   

 

b) Pagamento Parcial 

Os contribuintes podem ainda requerer o pagamento em prestações das dívidas fiscais, com a 

condição de até ao dia 20 de dezembro de 2016, ser pago pelo menos 8% do valor total do 

plano prestacional, sendo que as prestações subsequentes vencer-se-ão mensalmente a partir 

de janeiro de 2017, devendo o pagamento ser feito até ao último dia do mês a que disser 

respeito.  

 

O plano prestacional pode prever até um máximo de 150 prestações, sendo cada uma no 

montante mínimo de € 204,00 (duzentos e quatro euros) ou de € 102,00 (cento e dois euros), 

consoante o contribuinte seja, respectivamente, pessoa colectiva ou pessoa singular.  

  

O pagamento em prestações poderá determinar também a redução dos juros de mora, dos 

juros compensatórios e das custas do processo de execução fiscal que poderá ir desde 10% a 

80% dos respectivos montantes, consoante o número de prestações mensais.  

 

As dívidas em processo de execução fiscal em relação às quais seja exercida a opção de 

pagamento em prestações são cumuladas num mesmo plano prestacional. 

 

- DÍVIDAS À SEGURANÇA SOCIAL  

O presente regime abrange as dívidas cujo prazo de legal de pagamento tenha terminado até 

31 de Dezembro de 2015. 

- Pagamento Integral  



 

 

Os contribuintes que paguem integralmente as dívidas até 30 de dezembro de 2016 ficam 

dispensados do pagamento de juros de mora e de juros compensatórios, bem como das custas 

do processo de execução fiscal correspondentes.  

 

Também neste caso, o pagamento da totalidade das dívidas abrangidas por este regime, 

poderá determinar a redução do montante das coimas, bem como dos encargos do processo 

de contraordenação ou de execução fiscal associados ao incumprimento do dever de 

pagamento por parte do contribuinte.   

 

- Pagamento Parcial 

Os contribuintes que optem por um plano prestacional podem pagar a sua dívida num máximo 

de 150 prestações, desde que até ao dia 30 de dezembro de 2016 seja pago pelo menos 8% 

da totalidade do capital em dívida. 

 

O montante mínimo de cada prestação mensal é também de € 204,00 ou € 102,00, consoante 

se trate de pessoa colectiva ou pessoa singular, vencendo-se cada prestação a partir da 

notificação do deferimento do plano, devendo o pagamento ser efectuado até ao último dia 

do mês a que disser respeito.  

 

O pagamento da divida em prestações, poderá determinar a redução dos juros de mora, juros 

compensatórios e custas do processo de execução fiscal, que poderá ir entre 10% a 80% de 

redução dos respectivos montantes, consoante o plano prestacional aprovado.  

 

- Entrada em vigor 

O presente decreto-lei entrou em vigor a 4 de Novembro de 2016.  

 

Esta circular não dispensa a leitura do referido diploma que poderá consultar em www.dre.pt 

ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1479121666.pdf  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1479121666.pdf

