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TAX & BUSINESS 

A presente Informação destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação 
nela contida é prestada de forma geral e abstracta. Não deve servir de base para qualquer 
tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O 
conteúdo desta Informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a 
expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este 
assunto contacte contacto@rffadvogados.pt. 

*** 

Esta Informação é enviada nos termos dos artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 
7 de Janeiro, relativa ao envio de correio electrónico não solicitado. Caso pretenda ser 
removido da nossa base de dados e evitar futuras comunicações semelhantes, por favor 

envie um email com “Remover” para o endereço email newsletter@rffadvogados.com. 
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A L T E R A Ç Õ E S  A O  R E G I M E  D E  E X E C U Ç Ã O  
D A S  D Í V I D A S  À  S E G U R A N Ç A  S O C I A L  

Best Lawyers - "Tax Lawyer of the Year" 2014 
Legal 500 – Band 1 Tax “Portuguese Law Firm” 2013 
International Tax Review –"Best European Newcomer" (shortlisted) 2013 
Chambers & Partners – Band 1 “RFF Leading Individual “ 2013 
Who´s Who Legal – “RFF Corporate Tax Adviser of the Year” 2013 

IBFD – Tax Correspondents Portugal, Angola and Mozambique 

 
 

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
    

Autorizado pela Lei n.º 3-B/2000, de 4 de 
Abril, a legislar no sentido da criação de 
secções de processos competentes para a 
execução de dívidas à Segurança Social, o 
Governo criou, nesse âmbito, o regime 
constante no Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de 
Fevereiro. 
 
O regime de execução das dívidas à O regime de execução das dívidas à O regime de execução das dívidas à O regime de execução das dívidas à 
Segurança SocialSegurança SocialSegurança SocialSegurança Social    foifoifoifoi, agora,, agora,, agora,, agora,    alterado pelo alterado pelo alterado pelo alterado pelo 
DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 128/2015, de 7 de JulhoLei n.º 128/2015, de 7 de JulhoLei n.º 128/2015, de 7 de JulhoLei n.º 128/2015, de 7 de Julho....    
    
Salienta-se a ampliação do número de 
prestações que podem ser autorizadas para a 
regularização das dívidas das pessoas 
colectivas, sendo o novo limite máximo de 150 
prestações mensais (ao invés das anteriores 
120). 
 
Ao nível das pessoas singulares não há 
alterações, mantendo-se os tectos máximos 
de 60 ou 150 prestações, consoante o 
montante da dívida em causa. Também no 
âmbito das execuções fiscais não houve 
alterações, mantendo-se o regime do Código 
do Procedimento e Processo Tributário, 
mantendo-se o prazo de 5 anos (nas dívidas à 
Segurança Social, o prazo máximo é de 12 
anos e 6 meses) para casos de notória 
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dificuldade económica do contribuinte devedor 
em que a dívida atinja, pelo menos, o montante 
de € 51.000 (500 unidades de conta) e cada 
prestação tenha o montante mínimo de 
€1.020 (10 UC). 

 
AAAAS ALTERAÇÕES S ALTERAÇÕES S ALTERAÇÕES S ALTERAÇÕES PARA AS PESSOAS COLEPARA AS PESSOAS COLEPARA AS PESSOAS COLEPARA AS PESSOAS COLECTIVASCTIVASCTIVASCTIVAS    

    
Na anterior versão, o pagamento em 
prestações podia ser autorizado, mediante a 
verificação de notória dificuldade financeira, 
até um limite de 120 prestações, desde que a 
dívida fosse superior a € 51.000 e o 
contribuinte colectivo prestasse garantia 
idónea (ou dela seja isento). 
 
Com justificação na posição delicada em que o 
tecido empresarial português se encontra e da 
conjuntura económica, o alargamento para 
150 prestações visa aliviar o peso mensal da 
regularização contributiva das empresas, de 
forma a não onerar ainda mais o esforço de 
manutenção da actividade destas pessoas 
colectivas, assim como a manutenção de 
postos de trabalho. A principal vantagem 
apontada pelo Governo é o enquadramento da 
dívida num plano que permita o seu efectivo 
cumprimento, o que beneficia tanto os cofres 
do Estado como as próprias empresas que, 
com as dívidas regularizadas, podem aceder 
aos Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento. 

 
Relativamente às dívidas de menor montante o 
regime permanece igual, podendo ser 
autorizado o pagamento até 60 prestações, se 
tal se justificar pela situação económica do 

devedor e a dívida ultrapasse os € 5.100, ou 36 
prestações caso o montante seja inferior 
àquele. 

 
O método de cálculo do valor mensal das 
prestações é o resultado da junção de uma 
parcela fixa (o valor em dívida a dividir pelo 
número de prestações aprovadas) e uma 
parcela variável (o valor dos juros de mora em 
dívida a dividir pelo número de prestações 
aprovadas). O valor da taxa de juro 
(equivalente à média das médias mensais da 
EURIBOR a 12 meses, verificadas nos últimos 
12 meses, acrescidas de 5 pontos percentuais) 
– que este ano é de 5,476% – é reduzida em 
50%, caso seja apresentada garantia. Esta 
última é calculada através da soma do capital, 
juros (calculados nos últimos 5 anos) e custas 
em dívida, ao qual acresce 25% do resultado 
da soma daqueles valores. 
 
O pagamento é efectuado por débito directo 
ou através de um Documento Único de 
Cobrança (DUC) com o valor da prestação 
mensal a liquidar nos 30 dias subsequentes, 
sendo necessário novo DUC caso o pagamento 
seja posterior. 

 
AAAAS ALTERAÇÕESS ALTERAÇÕESS ALTERAÇÕESS ALTERAÇÕES    PARA AS PESSOAS SINGPARA AS PESSOAS SINGPARA AS PESSOAS SINGPARA AS PESSOAS SINGULARESULARESULARESULARES    

    
As pessoas singulares já beneficiavam do 
prazo máximo de 150 prestações caso a dívida 
fosse superior a € 5.100, mediante a 
apresentação de garantia (se dela o 
contribuinte não estiver isento). Existe, 
igualmente, a faculdade de liquidarem as suas 
dívidas à Segurança Social mediante 
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pagamentos fraccionados em 36 ou 60 
prestações, sem limite quanto ao montante 
mínimo em dívida nestes casos. 
 
O método de cálculo das prestações, dos juros 
e da garantia é o mesmo em relação às 
pessoas colectivas, sendo também idêntica a 
forma de pagamento. 
 

AAAAS PRINCIPAIS DIFERENS PRINCIPAIS DIFERENS PRINCIPAIS DIFERENS PRINCIPAIS DIFERENÇAS ÇAS ÇAS ÇAS EM FACE DO REGIME DEEM FACE DO REGIME DEEM FACE DO REGIME DEEM FACE DO REGIME DE    

EXECUÇÃO DASEXECUÇÃO DASEXECUÇÃO DASEXECUÇÃO DAS    DÍVIDAS TRIBUTÁRIASDÍVIDAS TRIBUTÁRIASDÍVIDAS TRIBUTÁRIASDÍVIDAS TRIBUTÁRIAS    
    

Confrontando o Regime Jurídico do Processo 
Executivo do Sistema de Segurança Social 
com o relativo às dívidas fiscais no Código do 
Procedimento e Processo Tributário (CPPT), 
retiramos que este regime é menos favorável 
para o contribuinte devedor do que 
aqueloutro, tendo como referência a 
admissibilidade do pagamento em prestações. 
 
Com efeito, no regime tributário (e salvo a 
existência de plano de recuperação económica 
legalmente previsto), o número máximo de 
prestações mensais cobre, apenas, 5 anos (60 
prestações), em face dos 12 anos e 6 meses do 
regime da Segurança Social, ao que se soma o 
facto de a dívida em causa, naquele regime e 
para beneficiar deste prazo máximo, ter de 
exceder os € 51.000 (com prestações mensais 
nunca inferiores a €1.020). Relativamente a 
montantes inferiores, o CPPT limita o 
fraccionamento da dívida em 36 prestações 
mensais, que não podem ser inferiores a €102, 
ao contrário do regime relativo ao pagamento 
em prestações de dívidas à Segurança Social, 

cujas prestações não estão condicionadas a 
um montante mínimo. 
 
Lisboa, 14 de Julho de 2015 
 
Rogério M. Fernandes Ferreira 
Sérgio Brigas Afonso 
Álvaro Silveira de Meneses 


