
Perdão fiscal
para dívidas fora
de prazo começa
em novembro
Mudança Em 2014 crime de fraude fiscal
deixa de ter dispensa de pena ou arquivamen
to do processomesmo que imposto seja pago

LUCÍLIA TIAGO

Oprocesso extraordinário de re
gularização de dívidas riscais de
verá ficar acessível a partir do iní
cio de novembro e poderá ser usa
do para regularizar os impostos
cujo prazo de pagamento voluntá
rio terminou a31 de agosto Quem
não aproveitaresta oportunidade
irá defrontar se em 2014 com
umamoldura penal agravada já
que os crimes de fraude fiscal dei
xam de beneficiarde dispensa de
pena quando o imposto é pago
Naproposta de Orçamento do

Estado para 2014 o Governo
avançou com uma alteração ao
mecanismo de dispensa de pena

nos crimes tributários ficando
esta resumida aos casos cujapena
não ultrapasse os dois anos de pri
são agora são três Estamudan
ça fará que na prática as situa
ções de burla tributária ou de
fraude fiscal deixem de poder es
capar ao processo penal e ao
cumprimento da respetiva pena
mesmo que haja pagamento do
imposto

Alegislação ainda emvigorper
mite a dispensa de pena ou o
arquivamento do respetivo pro
cesso crime se o imposto forpago
mesmoqueposteriormente como
teráacontecido como na altura foi
noticiado com alguns dos envolvi
dos na Operação Furacão
Além do agravamento damol

dura fiscal penal os contribuintes
empresas e particulares que não
aproveitarem o processo extraor
dinário para regularizar a sua si
tuação fiscal deixarão de benefi
ciar da isenção do pagamento
parcial das coimas associadas
bem como das custas do processo
administrativo e dos juros de

mora e compensatórios
Este regime excecional estará

disponível até 20 de dezembro
Exige que o pagamento das dívi
das seja feito de uma só vez inde
pendentemente do seu valor
Pode também ser aproveitado
para regularizar a situação junto
da SegurançaSocial
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