
 

 

N/Ref. 105/13                  Angra do Heroísmo, novembro de 2013 

 

Assunto: REGIME EXCECIONAL E TEMPORÁRIO DA REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE 
NATUREZA FISCAL E À SEGURANÇA SOCIAL (RETER). 
 

Caro Associado, 

 

Aproveite este regime excecional para regularizar a situação da sua empresa! 
 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Decreto- Lei n.º 6/2013, de 31 de Outubro, que 

vem aprovar um regime excecional de regularização de dívidas de natureza fiscal, assim como 

de dívidas à segurança social, cujo prazo legal de cobrança tenha terminado até 31 de Agosto 

de 2013. 

 

O presente diploma aplica-se a todas as dívidas acima mencionadas, que tenham sido 

declaradas pelos contribuintes, ou pelos seus representantes antes do ato do pagamento, 

ainda que desconhecidas da administração fiscal e da segurança social. 

 

O pagamento por iniciativa do contribuinte, no todo ou em parte, do capital em dívida, até 20 

de Dezembro de 2013, determina na parte correspondente à dispensa de juros de mora, dos 

juros compensatórios e das custas do processo de execução fiscal. 

 

O pagamento por iniciativa do contribuinte da totalidade do capital da dívida até 20 de 

Dezembro de 2013 determina a atenuação do pagamento das coimas associadas ao 

incumprimento do dever de pagamento dos impostos, dos quais resultam as dívidas fiscais e à 

segurança social.  

 

A atenuação acima mencionada, corresponde a uma redução da coima, consoante os casos, 

para: 

a) 10% do mínimo da coima prevista no tipo legal, não podendo resultar um valor inferior 

a €: 10,00, caso em que será este o montante a pagar; 

b) 10% do montante da coima aplicada, no caso de coimas pagas no processo de 

execução fiscal, não podendo resultar um valor inferior a €: 10,00, caso em que será 

este o montante a pagar. 

 



 

 

Quanto às infrações praticadas até 31 de Agosto de 2013, respeitantes ao incumprimento de 

obrigações tributárias acessórias que deem origem a liquidação de imposto ou de 

contribuições para a segurança social, é aplicada uma coima correspondente a 10% do 

montante mínimo legal, desde que regularizadas até 15 de novembro de 2013, não podendo 

resultar um valor inferior a € 10,00, caso em que será este o montante a pagar. 

 

As infrações praticadas até 31 de Agosto de 2013, respeitantes ao incumprimento de 

obrigações tributárias de pagamento, é aplicada uma coima correspondente a 10% do 

montante mínimo legal, desde que o pagamento do imposto que originou a infração ocorra 

até 20 de Dezembro de 2013, não podendo resultar um valor inferior a € : 10,00, caso em que 

será este o montante a pagar. 

 

Para além do mencionado, a subsistência a 20 de Dezembro de 2013, de qualquer processo de 

execução fiscal, ou de qualquer outra dívida de natureza fiscal ou à segurança social, que vise 

apenas a cobrança de juros e custas, encontrando-se regularizada a dívida associada, 

determinará a extinção automática da execução ou da dívida. 

 

No caso do pagamento das dívidas ter ocorrido em data anterior ao período de pagamento 

voluntário, ou seja entre 1 de Novembro e 20 de Dezembro de 2013, as coimas associadas 

(não aplicadas ou não pagas) são reduzidas consoante o caso: 

a) 10% do mínimo da coima prevista no tipo legal, não podendo resultar um valor inferior 

a € 10,00, caso em que será este o montante a pagar; 

b) 10% do montante da coima aplicada, no caso de coimas pagas no processo de 

execução fiscal, não podendo resultar um valor inferior a € 10,00, caso em que será 

este o montante a pagar. 

 

Para beneficiar da redução acima mencionada, o contribuinte deve proceder ao respetivo 

pagamento até ao dia 20 de Dezembro de 2013, ou, até à mesma data, identificar o processo 

de contraordenação onde está a ser aplicada a coima. 

 

O presente regime permite que o pagamento seja efetuado por terceiros, não sendo no 

entanto admitido o recurso à dação em pagamento. 

 



 

 

No que se refere às dívidas de natureza fiscal, o RETeR aplica-se aos pagamentos efetuados 

durante o período de pagamento voluntário (entre 1 de Novembro e 20 de Dezembro de 

2013), podendo o contribuinte optar por efetuar o pagamento utilizando o portal da Finanças. 

 

No que se refere às dívidas à segurança social, o diploma refere que a adesão ao presente 

regime, poderá ocorrer de diversas formas, consoante se trate de: 

a) Dívidas em execução à segurança social (contribuintes devem solicitar o documento de 

cobrança nas secções de processo executivo do sistema de solidariedade e segurança 

social); 

b) Dívidas à segurança social cuja cobrança coerciva ainda decorra pela administração 

tributária (pagamento deve ser feito no serviço de finanças onde se encontre 

pendente o processo executivo); 

c) Quaisquer outras dívidas à segurança social (contribuintes devem solicitar ainda o 

respetivo documento de cobrança nos serviços do sistema de solidariedade e 

segurança social). 

 

O presente decreto-lei entrou em vigor a 11  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22001133  e não dispensa a sua leitura 

que poderá consultar em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1383763700.pdf 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


