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NEWSLETTER 
 

O NOVO REGIME EXCECIONAL E  
TEMPORÁRIO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS 

TRIBUTÁRIAS E DE  
CONTRIBUIÇÕES À  

SEGURANÇA SOCIAL 
 

Nº 37/21 

SUMÁRIO 

Foi publicado o Decreto-lei n.º 24/2021, de 26 de março, que promove a quinta 
alteração ao regime excecional e temporário em matéria de obrigações fiscais, 
com vista a assegurar a liquidez das empresas e preservar a atividade destas, de-
signadamente através da criação um regime excecional de pagamento em 
prestações para dívidas tributárias e dívidas de contribuições à segurança social.   
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INTRODUÇÃO 

No âmbito da situação epidemiológica provo-

cada pelo SARS-CoV2 e da doença COVID-19, foi 

aprovada a Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março de 

2020, a qual tem vindo a ser, sucessivamente, 

alterada em função dos desenvolvimentos das 
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circunstâncias pandémicas e que estabelece 

um regime excecional e temporário de cum-

primento das obrigações fiscais e 

contribuições sociais. 

Neste contexto, foi, entretanto publicado o 

Decreto-lei n.º 24/2021, de 26 de março, o 

qual veio alterar a referida Lei n.º 10-F/2020, 

com vista, por um lado, a assegurar alguma 

liquidez às empresas e preservar a atividade 

destas e, por outro lado, à criação de um re-

gime, excecional, de pagamento em 

prestações para dívidas tributárias e dívidas 

de contribuições à Segurança Social, nos ter-

mos que seguem. 

O REGIME COMPLEMENTAR DE DIFERI-

MENTO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS DO 

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 

Este regime complementar de diferimento 

de obrigações fiscais relativas ao primeiro se-

mestre de 2021 consagra a possibilidade de 

as obrigações relativas à retenção na fonte 

em IRS e em IRC e à entrega do IVA mensal 

poderem ser cumpridas:  

• até ao termo do prazo voluntário; ou 

• em três ou seis prestações, mensais, 

de valor igual ou superior a (euro) 

25,00, sem juros. 

Para beneficiar do referido regime é condi-

ção essencial que os sujeitos passivos: 

• tenham obtido, em 2019, um volume 

de negócios até 50 milhões de euros e 

que, cumulativamente, declarem e de-

monstrem uma diminuição da 

faturação comunicada através do e-fa-

tura de, pelo menos, 25 % da média 

mensal do ano civil completo de 2020 

face ao período homólogo do ano an-

terior; ou  

• tenham atividade principal enqua-

drada na classificação de atividades 

económicas como alojamento, restau-

ração e similares, ou da cultura; ou  

• tenham iniciado ou reiniciado a ativi-

dade em ou após 1 de janeiro de 2020. 

A demonstração da diminuição da faturação 

deve ser efetuada por certificação de contabi-

lista certificado.  

Contudo, caso os sujeitos passivos não dispo-

nham de contabilidade organizada, a 

certificação do contabilista certificado pode 

ser substituída por declaração do requerente, 

sob compromisso de honra.  

Por outro lado, quando a comunicação dos 

elementos das faturas, através do e-fatura, 

não reflita a totalidade das operações pratica-

das sujeitas a IVA, ainda que isentas, relativas 

a transmissão de bens e prestações de servi-

ços referentes aos períodos em análise, a 

aferição da quebra de faturação deve ser efe-

tuada com referência ao volume de negócios, 

sendo igualmente exigível a certificação de 

contabilista certificado. 

O diploma em análise consagra também uma 

norma transitória, nos termos do qual o pre-

sente regime é, ainda, aplicável, com as 

necessárias alterações, à obrigação de paga-

mento referente ao IVA apurado no mês de 

dezembro de 2020 no regime mensal, com 

dispensa da condição da quebra de atividade.  
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Em sede de IRC, o presente diploma consagra 

um regime especial de diferimentos das cor-

respondentes obrigações fiscais.  

As obrigações de pagamento das empresas 

relativamente ao período de tributação com 

início em ou após 1 de janeiro de 2020, que 

tenham, nesse período, um volume de negó-

cios até ao limite máximo de 50 milhões de 

euros, podem ser cumpridas:  

• até ao dia 31 de maio, pela diferença 

que existir entre o imposto total calcu-

lado na declaração periódica de 

rendimentos e as importâncias entre-

gues por conta; ou  

• em prestações, de valor igual ou supe-

rior a € 25 e sem juros, repartidas da 

seguinte forma:  

‒ uma primeira prestação, de, pelo 

menos, 25 % do montante resul-

tante da diferença que existir 

entre o imposto total calculado na 

declaração periódica de rendimen-

tos e as importâncias entregues 

por conta, vencendo -se até ao dia 

31 de maio;  

‒ o valor restante, em três presta-

ções mensais de igual montante, 

vencendo-se na mesma data dos 

meses subsequentes.  

A adesão ao pagamento prestacional deve 

ser exercida até ao dia 31 de maio.  

O regime é, ainda, aplicável aos primeiros e 

segundos pagamentos por conta relativos ao 

período de tributação que se inicie em ou 

após 1 de janeiro de 2021, podendo esta 

obrigação ser cumprida:  

• em três pagamentos por conta, com 

vencimento em julho, setembro e 15 

de dezembro do próprio ano a que res-

peita o lucro tributável; ou 

• em três prestações mensais de igual 

montante, de valor igual ou superior a 

€ 25 e sem juros, vencendo -se a pri-

meira na data de cumprimento da 

obrigação de pagamento em causa e 

as restantes prestações mensais na 

mesma data dos dois meses subse-

quentes.  

A adesão ao pagamento prestacional dos pa-

gamentos por conta deve ser exercida até à 

data-limite de 15 de dezembro. 

Quanto às limitações aos pagamentos por 

conta previstas no código do IRC, o novo di-

ploma prevê, com as necessárias adaptações, 

que possa ser aplicado até 50 % do segundo 

pagamento por conta que seja devido relativo 

ao período de tributação que se inicie em ou 

após 1 de janeiro de 2021, desde que o sujeito 

passivo tenha obtido, no período de 2020, um 

volume de negócios até ao limite máximo de 

50 milhões de euros.  

Se o sujeito passivo verificar, com base na in-

formação de que dispõe, que, em 

consequência da redução do segundo paga-

mento por conta, possa vir a deixar de ser 

paga uma importância superior a 20% da que, 

em condições normais, teria sido entregue, 

pode ser regularizado o montante em causa 

até ao último dia do prazo para o terceiro pa-

gamento, sem quaisquer ónus ou encargos. 
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Notamos que este regime apenas se aplica 

nas entregas efetuadas pela sociedade domi-

nante, em resultado da aplicação do Regime 

Especial de Tributação de Grupos de Socieda-

des, quando todas as sociedades que 

integram o grupo reúnam as condições refe-

ridas. 

O REGIME EXCECIONAL DE  

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES PARA DÍ-

VIDAS TRIBUTÁRIAS EM EXECUÇÃO 

FISCAL 

Este diploma estipula, também, um regime 

excecional de pagamento em prestações 

para dívidas em execução fiscal e que é apli-

cável às dívidas respeitantes a factos 

tributários ocorridos entre 1 de janeiro e 31 

de março de 2021 e às dividas tributárias e 

dívidas de contribuições mensais devidas à 

Segurança Social vencidas no mesmo perí-

odo. 

Nestas situações, será criado um plano pres-

tacional, sendo o pagamento da primeira 

prestação deste plano prestacional, relativo 

às dívidas referidas, efetuado no segundo 

mês seguinte àquele em que for notificado 

do despacho de autorização do pagamento 

em prestações.  

A retoma do pagamento das prestações de 

planos aprovados antes de 1 de janeiro de 

2021 ocorre no segundo mês após o termo 

da suspensão dos processos de execução fis-

cal, que ocorreu no passado dia 31 de março.  

Por outro lado, as empresas que se encon-

trem no âmbito de processo de insolvência, 

processo especial de revitalização, processo 

especial para acordo de pagamento ou 

acordo sujeito ao regime extrajudicial de re-

cuperação de empresas em insolvência, e 

tenham constituído ou venha a constituir dí-

vidas entre 1 de janeiro e 31 de março de 

2021, poderão requerer (respetivamente, à 

Administração tributária ou à Segurança So-

cial) o pagamento em prestações daquelas 

dívidas, sujeitas às mesmas condições aprova-

das para o plano em curso e pelo número de 

prestações em falta no mesmo.  

Nestes casos, se os planos prestacionais em 

curso terminarem antes de 31 de dezembro 

de 2021, o número de prestações aplicável às 

novas dívidas pode ser estendido até essa 

data. 

De realçar é, a este propósito, que já havia 

sido anteriormente divulgado o Despacho n.º 

1090-C/2021, de 26 de janeiro, emitido pelo 

Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos 

Fiscais, no qual se veio a determinar que a Ad-

ministração tributária, oficiosamente, deverá 

disponibilizar, independentemente da apre-

sentação do pedido, aos contribuintes, a 

possibilidade de pagamento em prestações 

sem necessidade de prestação de garantia.  

Ora, o facto de o pagamento em prestações 

poder ser aceite, independentemente da 

apresentação do pedido, tornou possível pro-

mover a “regularização” da situação 

tributária, designadamente no quadro da ob-

tenção de diversos incentivos, os quais, no 

presente contexto, podem ser essenciais à 

subsistência das famílias e das empresas.  

Por outro lado, e atendendo ao período difícil 

em que nos encontramos, ao ter determinado 
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que a Administração tributária pode disponi-

bilizar, oficiosamente, aos contribuintes a 

faculdade do pagamento em prestações, per-

mite simplificar e evitar deslocações 

escusadas aos serviços, designadamente 

para a mera adesão a planos de pagamentos 

em prestações ou obtenção de documentos 

de pagamento daquelas. 

Nestes termos, foi determinado que, relati-

vamente às dívidas, de IRS e de IRC, de valor 

igual ou inferior, respetivamente, a €5.000 e 

€10.000, a Administração tributária deverá 

disponibilizar, oficiosamente, aos contribuin-

tes a faculdade do pagamento em 

prestações, independentemente da apresen-

tação de pedido expresso, sempre que se 

verifiquem as seguintes condições cumulati-

vas: 

• a dívida se encontre em fase de co-

brança voluntária; 

• o contribuinte não seja devedor de 

quaisquer tributos administrados pela 

Administração tributária;  

• a dívida se vença até à data de entrada 

em vigor do diploma que irá aprovar a 

disponibilização oficiosa aos contribu-

intes da faculdade de pagamento em 

prestações, sem necessidade de pres-

tação de garantia, 

independentemente da apresentação 

do pedido. 

Nestas situações, a Administração tributária, 

deverá, no prazo de 15 dias após o termo do 

prazo para solicitar o pedido de pagamento 

em prestações, promover um plano prestaci-

onal, o qual, caso não venha a ser cumprido, 

importará o vencimento imediato das seguin-

tes prestações, instaurando-se processo de 

execução fiscal pelo valor em dívida. 

As medidas que se acabaram de analisar são, 

genericamente, de aplaudir, em especial a 

possibilidade de pagamento em prestações, 

em detrimento do simples diferimento do pa-

gamento de impostos e de contribuições, 

uma vez que este último poderá comprome-

ter mais facilmente o seu pagamento no 

futuro, mas não comportam inovação rele-

vante no que respeita aos apoios até aqui, 

quer às nossas empresas, quer a particulares. 

Realça-se, porém, a complexidade da enunci-

ação destas novas regras, que deveria ter sido 

evitada pelo legislador, precisamente pela ne-

cessidade de aplicação urgente das mesmas, 

o que impõe, para tanto, uma fácil e rápida 

apreensão pelos seus destinatários. 

Parece-nos, ainda, que será de esperar, nesta 

linha de raciocínio, que o Governo possa vir a 

ponderar, mais para o final do ano, um novo 

plano de regularização de dívidas fiscais e à 

segurança social, cuja excecionalidade estará, 

por natureza e pela primeira vez, justificada, 

uma vez que, ao contrário de muitos outros 

países, em Portugal não se pôde optar pela 

atribuição de subsídios e apoios diretos subs-

tanciais nem às empresa, nem aos cidadão em 

geral (a fábula “A cigarra e a formiga” ex-

plica…). 

*** 

Lisboa, 08 de abril de 2021 

Rogério M. Fernandes Ferreira  
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