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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 

provocada pelo SARS-CoV2 e da do-

ença 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 desenvolvi-

mentos das circunstâncias pandémicas 

e que estabelece um regime excecional 

e temporário de cumprimento das obri-

gações fiscais e contribuições sociais. 

Neste contexto, foi, entretanto publi-

cado 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 des-

tas e, por outro lado, à criação de um 

regime, excecional, de pagamento em 

prestações para dívidas tributárias e dí-

vidas de contribuições à Segurança 

Social, nos termos que seguem. 

O REGIME COMPLEMENTAR DE 

DIFERIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

FISCAIS DO PRIMEIRO SEMESTRE 

DE 2021 

Este regime complementar de diferi-

mento de obrigações fiscais relativas 

ao primeiro semestre de 2021 consagra 

a possibilidade de as obrigações relati-

vas 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, men-

sais, de valor igual ou superior a 

(euro) 25,00, sem juros. 

Para beneficiar do referido regime é 

condição essencial que os sujeitos pas-

sivos: 

• tenham obtido, em 2019, um vo-

lume de negócios até 50 milhões 

de euros e que, cumulativamente, 

declarem e demonstrem uma di-

minuição da faturação 

comunicada através do e-fatura 

de, pelo menos, 25 % da média 

mensal do ano civil completo de 

2020 face ao período homólogo 

do ano anterior; ou  

• tenham atividade principal en-

quadrada na classificação de 

atividades económicas como alo-

jamento, restauração e similares, 

ou da cultura; ou  

• tenham iniciado ou reiniciado a 

atividade em ou após 1 de janeiro 

de 2020. 

A demonstração da diminuição da fatu-

ração deve ser efetuada por certificação 

de contabilista certificado.  
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Contudo, caso os sujeitos passivos não 

disponham de contabilidade organi-

zada, a certificação do contabilista 

certificado pode ser substituída por de-

claração 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 praticadas sujeitas a IVA, 

ainda que isentas, relativas a transmis-

são de bens e prestações de serviços 

referentes aos períodos em análise, a 

aferição da quebra de faturação deve 

ser efetuada com referência ao volume 

de negócios, sendo igualmente exigível 

a certificação de contabilista certifi-

cado. 

O diploma em análise consagra tam-

bém uma norma transitória, nos termos 

do qual o presente regime é, ainda, apli-

cável, com as necessárias alterações, à 

obrigação de pagamento referente ao 

IVA apurado no mês de dezembro de 

2020 no regime mensal, com dispensa 

da condição da quebra de atividade.  

Em sede de IRC, o presente diploma 

consagra um regime especial de diferi-

mentos das correspondentes 

obrigações fiscais.  

As obrigações de pagamento das em-

presas relativamente ao período de 

tributação com início em ou após 1 de ja-

neiro de 2020, que tenham, nesse 

período, um volume de negócios até ao 

limite máximo de 50 milhões de euros, 

podem ser cumpridas:  

• até ao dia 31 de maio, pela dife-

rença que existir entre o imposto 

total calculado na declaração pe-

riódica de rendimentos e as 

importâncias entregues por 

conta; ou  

• em prestações, de valor igual ou 

superior a € 25 e sem juros, repar-

tidas da seguinte forma:  

‒ uma primeira prestação, de, 

pelo menos, 25 % do mon-

tante resultante da diferença 

que existir entre o imposto to-

tal calculado na declaração 

periódica de rendimentos e as 

importâncias entregues por 

conta, vencendo -se até ao dia 

31 de maio;  

‒ o valor restante, em três pres-

tações mensais de igual 

montante, vencendo-se na 

mesma data dos meses sub-

sequentes.  

A adesão ao pagamento prestacional 

deve ser exercida até ao dia 31 de maio.  
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O regime é, ainda, aplicável aos primei-

ros 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 cum-

prida:  

• em três pagamentos por conta, 

com vencimento em julho, setem-

bro e 15 de dezembro do próprio 

ano a que respeita o lucro tributá-

vel; ou 

• em três prestações mensais de 

igual montante, de valor igual ou 

superior a € 25 e sem juros, ven-

cendo -se a primeira na data de 

cumprimento da obrigação de pa-

gamento em causa e as restantes 

prestações mensais na mesma 

data dos dois meses subsequen-

tes.  

A adesão ao pagamento prestacional 

dos pagamentos por conta deve ser 

exercida até à data-limite de 15 de de-

zembro. 

Quanto às limitações aos pagamentos 

por conta previstas no código do IRC, o 

novo diploma prevê, com as necessá-

rias adaptações, que possa ser aplicado 

até 50 % do segundo pagamento por 

conta que seja devido relativo ao perí-

odo 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 informação de que dispõe, que, em 

consequência da redução do segundo 

pagamento por conta, possa vir a deixar 

de ser paga uma importância superior a 

20% da que, em condições normais, te-

ria sido entregue, pode ser regularizado 

o montante em causa até ao último dia 

do prazo para o terceiro pagamento, 

sem quaisquer ónus ou encargos. 

Notamos que este regime apenas se 

aplica nas entregas efetuadas pela soci-

edade dominante, em resultado da 

aplicação do Regime Especial de Tribu-

tação de Grupos de Sociedades, quando 

todas as sociedades que integram o 

grupo reúnam as condições referidas. 

O REGIME EXCECIONAL DE  

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES 

PARA DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS EM 

EXECUÇÃO FISCAL 

Este diploma estipula, também, um re-

gime excecional de pagamento em 

prestações para dívidas em execução 

fiscal e que é aplicável às dívidas respei-

tantes a factos tributários ocorridos 

entre 1 de janeiro e 31 de março de 2021 
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e às dividas tributárias e dívidas de con-

tribuições mensais devidas à 

Segurança Social vencidas no mesmo 

período. 

Nestas situações, será criado um plano 

prestacional, sendo o pagamento da 

primeira prestação deste plano presta-

cional, relativo às dívidas referidas, 

efetuado no segundo mês seguinte 

àquele em que for notificado do despa-

cho de autorização do pagamento em 

prestações.  

A retoma do pagamento das presta-

ções de planos aprovados antes de 1 de 

janeiro de 2021 ocorre no segundo mês 

após o termo da suspensão dos proces-

sos de execução fiscal, que ocorreu no 

passado dia 31 de março.  

Por outro lado, as empresas que se en-

contrem no âmbito de processo de 

insolvência, processo especial de revi-

talização, processo especial para 

acordo de pagamento ou acordo sujeito 

ao regime extrajudicial de recuperação 

de empresas em insolvência, e tenham 

constituído ou venha a constituir dívi-

das entre 1 de janeiro e 31 de março de 

2021, poderão requerer (respetiva-

mente, à Administração tributária ou à 

Segurança Social) o pagamento em 

prestações daquelas dívidas, sujeitas 

às mesmas condições aprovadas para o 

plano em curso e pelo número de pres-

tações em falta no mesmo.  

Nestes casos, se os planos prestacio-

nais 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 ha-

via sido anteriormente divulgado o 

Despacho n.º 1090-C/2021, de 26 de ja-

neiro, emitido pelo Secretário de Estado 

Adjunto e dos Assuntos Fiscais, no qual 

se veio a determinar que a Administra-

ção tributária, oficiosamente, deverá 

disponibilizar, independentemente da 

apresentação do pedido, aos contribuin-

tes, a possibilidade de pagamento em 

prestações sem necessidade de presta-

ção de garantia.  

Ora, o facto de o pagamento em presta-

ções poder ser aceite, 

independentemente da apresentação 

do pedido, tornou possível promover a 

“regularização” da situação tributária, 

designadamente no quadro da obten-

ção de diversos incentivos, os quais, no 

presente contexto, podem ser essenci-

ais à subsistência das famílias e das 

empresas.  

Por outro lado, e atendendo ao período 

difícil em que nos encontramos, ao ter 
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determinado que a Administração tri-

butária pode disponibilizar, 

oficiosamente, aos contribuintes a fa-

culdade do pagamento em prestações, 

permite simplificar e evitar deslocações 

escusadas aos serviços, designada-

mente para a mera adesão a planos de 

pagamentos em prestações ou obten-

ção de documentos de pagamento 

daquelas. 

Nestes termos, foi determinado que, 

relativamente às dívidas, de IRS e de 

IRC, de valor igual ou inferior, respetiva-

mente, a €5.000 e €10.000, a 

Administração tributária deverá dispo-

nibilizar, oficiosamente, aos 

contribuintes a faculdade do paga-

mento em prestações, 

independentemente da apresentação 

de pedido expresso, sempre que se ve-

rifiquem as seguintes condições 

cumulativas: 

• a dívida se encontre em fase de 

cobrança voluntária; 

• o contribuinte não seja devedor 

de quaisquer tributos administra-

dos pela Administração tributária;  

• a dívida se vença até à data de en-

trada em vigor do diploma que irá 

aprovar a disponibilização ofici-

osa aos contribuintes da 

faculdade de pagamento em pres-

tações, sem necessidade de 

prestação de garantia, indepen-

dentemente da apresentação do 

pedido. 

Nestas situações, a Administração tri-

butária, deverá, no prazo de 15 dias após 

o termo do prazo para solicitar o pedido 

de pagamento em prestações, promo-

ver um plano prestacional, o qual, caso 

não venha a ser cumprido, importará o 

vencimento imediato das seguintes 

prestações, instaurando-se processo de 

execução fiscal pelo valor em dívida. 

As medidas que se acabaram de anali-

sar são, genericamente, de aplaudir, em 

especial a possibilidade de pagamento 

em prestações, em detrimento do sim-

ples diferimento do pagamento de 

impostos e de contribuições, uma vez 

que este último poderá comprometer 

mais facilmente o seu pagamento no fu-

turo, mas não comportam inovação 

relevante no que respeita aos apoios até 

aqui, quer às nossas empresas, quer a 

particulares. 

Realça-se, porém, a complexidade da 

enunciação destas novas regras, que 

deveria ter sido evitada pelo legislador, 

precisamente pela necessidade de apli-

cação urgente das mesmas, o que 

impõe, para tanto, uma fácil e rápida 

apreensão pelos seus destinatários. 
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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 natu-

reza e pela primeira vez, justificada, 

uma vez que, ao contrário de muitos ou-

tros países, em Portugal não se pôde 

optar pela atribuição de subsídios e 

apoios diretos substanciais nem às em-

presa, nem aos cidadão em geral (a 

fábula “A cigarra e a formiga” ex-

plica…). 

*** 
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