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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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O  R E G I M E  E X C E P C I O N A L  D E  

R E G U L A R I Z A Ç Ã O  D A S  T A X A S  D E  P O R T A G E M  

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 

 
 

I.I.I.I.    IIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO    
 

A Lei n.º 51/2015, de 8 de Junho, aprovou 
o regime excepcional de regularização de 
dívidas resultantes do não pagamento de 
taxas de portagem e coimas associadas 
por utilização de infra-estrutura 
rodoviária. 
 
 Por outro lado, procedeu à oitava 
alteração da Lei n.º 25/2006, de 30 de 
Junho, que aprova o regime sancionatório 
aplicável às transgressões ocorridas em 
matéria de infra-estruturas rodoviárias 
onde seja devido o pagamento de taxas de 
portagem. 
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IIIII. I. I. I. OOOO    RRRREGIME EGIME EGIME EGIME EEEEXCEPCIONAL DE XCEPCIONAL DE XCEPCIONAL DE XCEPCIONAL DE RRRREGULARIZAÇÃO EGULARIZAÇÃO EGULARIZAÇÃO EGULARIZAÇÃO 

DE DE DE DE DDDDÍVIDASÍVIDASÍVIDASÍVIDAS    
    
Importa mencionar que o regime apenas 
abrange a regularização de dívidas resultantes 
do não pagamento de taxas de portagem e 
coimas associadas, por utilização de infra-
estrutura rodoviária efectuada, até 30 de Abril 
de 2015. 
 
Importa também ter em conta que o referido 
regime excepcional entra em vigor no próximo 
dia 1 de Agosto de 2015 e manter-se-á até ao 
dia 30 de Setembro de 2015. 
 
Sendo assim, o pagamento, por iniciativa do 
agente da taxa de portagem, e custos 
administrativos durante o seu período de 
vigência – ou seja, até ao dia 30 de Setembro 
deste ano - importa os seguintes benefícios: 
 
(i) a dispensa dos juros de mora; 
(ii) a redução para metade das custas do 

processo de execução fiscal; 
(iii) a atenuação da coima pela falta de 

pagamento da taxa da portagem; 
(iv) a redução para metade das custas 

devidas. 
 
A atenuação da coima associada ao 
incumprimento do pagamento da 
portagem será de 10% do mínimo previsto 
no tipo legal ou de 10% da coima aplicada, 

mas ainda não paga, no caso de coimas 
pagas no processo de execução fiscal.  
 
Em ambos os casos, a atenuação da coima 
importa o pagamento de um mínimo de 
cinco euros e é determinada a dispensa de 
pagamento das custas devidas no 
processo de contra-ordenação ou no de 
execução fiscal instaurado para a sua 
cobrança.  
 
O presente regime prevê, ainda, a extinção 
automática da execução da dívida, sem 
demais formalidades, em sede de 
processos de execução fiscal que 
subsistam até 30 de Abril de 2015 e nos 
quais a dívida associada ao não 
cumprimento de taxas de portagem se 
encontre regularizada, visando, apenas, a 
cobrança de juros e custas.  
 
Por fim, prevê-se a redução das coimas 
não aplicadas ou não pagas, associadas ao 
incumprimento do dever de pagamento de 
portagem, cuja regularização tenha 
ocorrido antes da entrada em vigor da 
presente Lei – ou seja, 1 de Agosto de 
2015 - para 10% do mínimo da coima 
prevista no tipo legal, ou 10% do montante 
da coima aplicada mas ainda não paga, no 
caso de coimas pagas no processo de 
execução fiscal. 
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IIIIIIIIIIII....    AAAAS S S S PPPPRINCIPAIS RINCIPAIS RINCIPAIS RINCIPAIS AAAALTERAÇÕES AO LTERAÇÕES AO LTERAÇÕES AO LTERAÇÕES AO RRRREGIME EGIME EGIME EGIME 

SSSSANCIONATÓRIOANCIONATÓRIOANCIONATÓRIOANCIONATÓRIO    
 
A (oitava) alteração ao regime 
sancionatório aplicável às transgressões 
ocorridas em matéria de infra-estruturas 
rodoviárias prevê que a todas as 
infracções praticadas pelo mesmo agente, 
no mesmo dia, usando o mesmo veículo e 
que ocorram na mesma infra-estrutura 
rodoviária será aplicado o regime da 
apensação de processos, passando a ser 
consideradas uma única contra-
ordenação. Além disso, todas as 
infracções praticadas em cada mês 
passam a constar de um único auto de 
notícia. 
 
Prevê-se ainda, agora, que as contra-
ordenações resultantes da falta de 
pagamento de taxas de portagem sejam 
punidas com coima mínima 
correspondente a 7,5 vezes o valor da 
portagem, e nunca inferior a 25 euros, 
tendo como valor máximo o montante 
correspondente a 4 vezes o valor mínimo 
da coima. 
 
Por fim, são igualmente alterados os 
prazos para a indicação do infractor e para 
o pagamento da portagem, passando este 
a ser estipulado em 30 dias úteis. 
 
    

Lisboa, 19 de Junho de 2015 
 
Rogério M. Fernandes Ferreira 
Marta Machado de Almeida 
Filipa Belchior Coimbra 


