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Dire<;ao de Servi<;os do IRS (DSIRS)
Dire<;ao de Servi<;os do IRC (DSIRC)
Dire<;ao de Servi<;os do IMT, do IS, do IUC e das
Contribui<;oes Especiais (DSIMT)

Regime de tributa<;ao dos
organismos de investimento
coletivo (OIC)

Estatuto dos Beneficios Fiscais (EBF)
C6digo do Imposto do Selo (CIS)

Artigos 22,· e 22,·-A
Artigos 1.°, 2,°, 3,°, 4,°,5,°, 9,°,
23,·,44,· e verba 29 da Tabela
Geral do Imposto do Selo (TGIS)

Decreto-Lei n,· 7/2015, de 13 de janeiro

CIRCULAR N,· 6/2015
Na sequencia da publica<;ao do Decreto-Lei n,· 7/2015 , de 13 de janeiro, que
procedeu

a reform a

Razao

do regime de tributa<;ao dos organismos de investimento

coletivo (OIC), alterando

0

Estatuto dos Beneficios Fiscais (EBF), aprovado pelo

Decreto-Lei n,· 215/89 , de 1 de julho ,

0

das

C6digo do Im posto do Selo (C IS),

instru<;oes

aprovado pela Lei nO 150/99 , de 11 de setembro e a Lei n,· 64-Al2008, de 31 de
dezembro, no uso da autoriza<;ao legislativa concedida pela Lei nO 83-C/2013 ,de
31 de dezembro , e com

0

objetivo de divulgar as carateristicas essenciais deste

novo regime, bem como esclarecer eventuais duvidas de interpreta<;ao, fo i, por
despacho de 16-06-2015, do Secretario de Estado dos Assuntos Fiscais ,
determinada a emissao dos seguintes esclarecimentos :

Ambito de aplica<;ao
1, 0 regime de tributa<;ao dos OIC estabelecido no artigo 22 ,· do EBF

e

apl icavel aos rendimentos obtidos ap6s 1 de julho de 2015 por fundos de

Artigo 22 ,·,
n,· 1 do EBF

investimento mobiliario , fundos de investimento imobiliario, sociedades de
investimento mobiliario e sociedades de investimento imobiliario que se
constituam e operem de acordo com a legisla<;ao nacional.

Determina<;ao do lucro tributilvel
2, Nos term os do n,· 2 do artigo 22,· do EBF na reda<;ao dada pelo DecretoLei n,· 7/2015 ,

0

apuramento do lucro tributavel dos OIC corresponde ao

resultado liquido do periodo, apurado segundo as normas contabilisticas

Artigo 22,·,
n,· 2 do EBF

aplicilveis a essas entidades .
3.

Contudo, 0 n.· 3 do mesmo artigo exclui da determ ina<;ao do lucro tributavel
dos OIC os rend imentos de capitais, pred iais e mais-valias, referidos,
respeti vamente , nos artigos 5.·, 8." e 10." do C6digo do IRS, exceto quando

Art'Igo 22.
"
n." 3 do EBF

tais rendimentos proven ham de entidades com residencia ou domicilio em
pais, territ6rio ou regiao sujeito a um regime fiscal claramente mais
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favoravel constante de lista aprovada em portaria do membro do Governo
responsavel pela area das financ;as.
4.

Esta exclusao abrange todos os rendimentos , realizados ou potenciais , que
tenham a natureza de rendimentos de capita is, prediais ou mais-valias ,
incluindo, nomeadamente, as menos-valias realizadas ou potenciais , os
rendimentos vencidos e aind a nao recebidos, os rend imentos e gastos
decorrentes da aplicac;ao do justo valor a instrumentos financeiros e imoveis
que integrem

0

patrimonio do fundo , bem como os ganhos ou perdas

associados a variac;6es cambiais, os quais consubstanciam, por natureza ,
rendimentos

daquelas

categorias

e,

de

acordo

com

0

normativo

contabilistico aplicavel aos OIG, devem ser contabilizados conjuntamente
com os ativos que Ihes deram origem.
5.

Nos termos do n.o 3 do artigo 22 ° do EBF nao sao dedutiveis , para efeitos
de determinac;ao do lucro tributavel, os gastos relacionados com os
rendimentos excluidos de tributac;ao, bem como os gastos previstos no
artigo 23°-A do God igo do IRG.

6.

Assim , dada a respetiva relac;ao direta com os rendimentos exclu idos de
tributac;ao, nao sao dedutiveis para efeitos de determinac;ao do lucro
tributavel dos OIG , designadamente , os gastos com comiss6es de deposito
pagas ou suportadas pelos OIG, os gastos com a aquisic;ao ou alienac;ao de
instrumentos financeiros e imoveis, incluindo os encargos de mediac;ao e os
impostos que Ihes digam respeito, os gastos com des pes as de condominio,
seguros, imposto municipal sobre imoveis (IMI), imposto de selo sobre

0

valor dos imoveis , as despesas de conservac;ao e manutenc;ao dos imoveis
que integrem

0

seu patrimonio, bem como os gastos com juros e outros

encargos financeiros , na medida em que os capitais alheios a que
respeitem se destinem a financiar a aquisi,ao, manuten,ao ou conserva,ao
dos ativos cujos rendimentos sejam excluidos para efeitos de determina,ao
do lucro tributavei.
7.

Tambem nao concorrem para

0

lucro tributavel os rend imentos e gastos

relativos a comiss6es de gestao e outras comiss6es que revertam a favor
dos OIG.
8.

Por outro lado, concorrem para a determina,ao do lucro tributavel dos OIG ,
designadamente, as despesas com a fiscaliza,ao externa, os gastos com a
avalia,ao dos imoveis e outros encargos administrativos , tais como as taxas
de supervisao e os impostos nao referidos no ponto 6 e cuja dedutibilidade
nao seja afastada pelo artigo 23° -A do Godigo do IRG, incluindo ,
nomeadamente, 0 imposto do selo correspondente it verba 29 da TGI5.
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Determinal(ao da materia coletavel
9.

A materia coletavel e obtida atraves da deduc;ao ao lucro tributavel dos
prejuizos fiscais, havendo-os , apurados em um ou mais dos 12 periodos de
tributac;ao anteriores com inicio ap6s a aplicac;ao do presente regime e que
nao hajam ainda sido deduzidos , aplicando -se

0

Artigo 22.°,
n.o 4 do EBF

disposto no n.o 2 do artigo

52.° do C6digo do IRC.

Taxa de IRe, derrama estadual e derrama municipal
10. Sobre a materia coletavel aplica-se a taxa geral do IRC prevista no n.' 1 do
artigo 87.° do C6digo do IRC.
11. As entidades abrangidas pelo regime de tributac;ao dos OIC estao isentas
da derrama municipal e da derrama estadual.

Artigo 22.°,
n.os 5 e 6
do EBF

Taxas de tributal(ao autonoma
12. As entidades abrangidas pelo regime de tributac;ao dos OIC estao sujeitas
as taxas de tributac;ao aut6noma previstas no artigo 88.° do C6digo do IRC,

Artigo 22.°,
n.O 8 do EBF

nos termos gerais ai previstos.

Fusoes , cisoes e subscril(oes em especie
13. As fusoes, cisoes ou subscric;oes em especie entre entidades abrangidas
pelo regime de tributac;ao previsto no artigo 22.° do EBF , incluindo as que
nao sejam dotadas de personalidade juridica, e aplicavel, com as
necessarias adaptac;oes ,

0

disposto nos artigos 73.', 74.°, 76.' e 78.' do

Artigo 22.°,
n.os 7 e 14
do EBF

C6digo do IRC, sendo aplicavel as subscric;oes em especie realizadas por
estas entidades 0 regime das entradas de ativos previsto no n.O 3 do artigo
73. ' do referido C6digo.
14. Este regime e extensivel as operac;oes referidas no numero anterior que
envolvam entidades com sede, direc;ao efetiva ou domicilio em territ6rio
portugues, noutro Estado membro da Uniao Europeia ou , ainda , no Espac;o
Econ6mico Europeu , neste ultimo caso desde que exista obrigac;ao de
cooperac;ao administrativa no dominic do intercambio de informac;oes e da
assistencia a cobranc;a equivalente a estabelecida na Uniao Europeia.

Liquidac;ao e pagamento do imposto

Artigo 22.°,
n.os9a13

15. 0 IRC incidente sobre os rend imentos das entidades abrangidas pelo

do EBF
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presente regime a devido p~r cada periodo de tributac;:ao, 0 qual coincide
com 0 ana civil , podendo no entanto ser inferior a um ana civil:
(i)

No ana do inicio da atividade, em que a constituido pelo periodo
decorrid o entre a data em que se in icia a atividade e

0

fim do ana

civil ;
(ii)

No ana da cessac;:ao da atividade, em que a constituido pelo
periodo decorrido entre 0 inicio do ana civil e a data da cessac;:ao
da atividade .

16. A liquidac;:ao de IRC a efetuada atraves da declarac;:ao de rend imentos a
que se refere

0

artigo 120'" do Codigo do IRC (Declarac;:ao Modelo 22),

aplicando-se, com as necessarias adaptac;:6es, 0 disposto no Codigo do IRC
relativamente

a competencia ,

procedimentos e regras de liquidac;:ao , bem

como em mataria de pagamento do imposto e obrigac;:6es acessorias.
17. Os rendimentos obtidos pelas entidades abrangidas por este regime estao

dispensados de retenc;:ao na fonte,

nao estando,

igualmente, estas

entidades obrigadas a efetuar pagamentos per conta nem pagamentos
especiais

p~r

conta.

Responsabilidade das entidades gestoras
18. As entidades gestoras de sociedades ou fundos abrangidos pelo presente

regime sao solidariamente responsaveis pelas dividas de imposto das

Artigo 22.°,
n .o 15 do

EBF

sociedades ou fundos cuja gestao Ihes caiba .

Entidades divididas em compartimentos patrimoniais autonomos
19. No

caso de entidades divididas em compartimentos patrimoniais
autonomos , 0 presente regime aplica-se a cada um dos referidos

compartimentos, devendo ser requerido e atribuido um numero de
identificac;:ao fiscal especifico a cad a um dos compartimentos .

Artigo 22.°,
n.0 16do

EBF

TributaC;:3o dos rendimentos auferidos por socios ou participantes residentes
em territorio portugues

20. Os rendimentos de unidades de participac;:ao ou participac;:6es socia is em
entidades a que se aplique 0 presente regime auferidos
passiv~s

residentes

em

territorio

portugues

ou

p~r

imputaveis

sujeitos
a

um

estabelecimento estavel situado neste territorio, sao tributados em IRS ou

Artigo 22.0-A,
n .os 1 e 2 do

EBF

IRC, nos seguintes termos :
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No caso de rendimentos distribuidos, por reten9ao na fonte

a taxa

prevista no nO 1 do artigo 71.0 do C6digo do IRS ou a taxa
prevista no nO 4 do artigo 94. 0 do C6digo do IRC, consoante os
titulares

sejam

sujeitos

passivos

de

IRS

ou

de

IRC ,

respetivamente;
No caso de rendimentos decorrentes do resgate de unidades de

(ii)

participa9ao auferidos por sujeitos passivos de IRS fora do ambito
de uma atividade comercial , industrial ou agricola, ou que sejam
imputaveis a um estabelecimento estavel situado neste territ6rio,

a taxa

por reten9ao na fonte

prevista no n.o 1 do artigo 72.0 do

C6digo do IRS;
(iii)

Nos restantes casos , nomeadamente quando se trate de outras
mais-valias relativas a unidades de participa9ao, bem como de
mais-valias

de

participa90es

sociais

em

sociedades

de

investimento, a tributa9ao efetua-se nos termos previstos nos
C6digos do IRS ou do IRC.
21. Sem prejuizo da oP9ao pelo englobamento quando os rendimentos sejam
obtidos por sujeitos passivos de IRS, caso em que

0

imposto retido tem a

natureza de imposto por conta , a reten9ao na fonte tem carater definitivo
quando

0

respetivo ti tular seja um sujeito passivo de IRS e os rendimentos

sejam obtidos fora do ambito de uma atividade comercial, industrial ou
agricola , ou um sujeito passivo de IRC que beneficie de isen9ao que exclua
os rendimentos de capita is, assumindo a natureza de imposto por conta nos
restantes casos.

Tributa<;ao dos rendimentos auferidos por s6cios ou participantes que nao
sejam res identes em territ6rio portugues
22. Os rendimentos de unidades de participa<;ao ou participa90es socia is em
entidades a que se aplique

0

presente regime auferidos por sujeitos

Artigo 22.0-A,
n.o 1 do EBF

passivos que nao sejam residentes em territ6rio portugues nem sejam
imputaveis a um estabelecimento estavel situ ado neste territ6rio, sao
tributados em IRS ou IRC, nos seguintes termos:
(i)

No caso de rendimentos de unidades de participa9ao em fundos
de

investimento

imobiliario e de

participa90es

sociais

em

sociedades de investimento imobil iario, por reten9ao na fonte a
titulo definitivo

a taxa

de 10 %, quando se trate de rendimentos

distribuidos ou decorrentes de opera90es de res gate de unidades
de participa9ao ou, autonomamente,

a

taxa de 10 %, nas

restantes situa90es;
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No caso de rendimentos de unidades de participa9ao em fundos
de investimento mobitiario ou de participa90es sociais em
sociedades de investimento mobitiario a que se aplique

0

regime

previsto no artigo 22.° do EBF , incluindo as mais-valias que
resultem do respetivo res gate ou liquida9ao , os mesmos estao
isentos de IRS ou de IRC .
23. Este regime nao e, contudo , aplicavel aos rendimentos de que sejam
titu lares entidades res identes em pais , territorio ou regiao sujeito a um
regime fiscal claramente mais favoravel con stante de lista aprovada por

Artigo 22 .0-A,
n.o 3 do EBF

portaria do membro do Governo responsavel pela area das finan9as ; ou,
entidades nao residentes que sejam detidas, direta ou indiretamente, em
mais de 25 % por entidades ou pessoas singulares res identes em territorio
nacional, efetuando-se, nestas situa90es , a tributa9ao destes rendimentos
nos termos e condi90es aplicaveis aos rendimentos da mesma natureza
auferidos por socios ou participantes residentes em territorio portugues,
sem prejuizo do disposto nas alineas a) e b) do nO 12 do artigo 71.° do
Codigo do IRS ou nas alineas h) e i) do n.o 4 do artigo 87.° do Codigo do
IRC, quando aplicaveis .

24 . A aplica9ao deste regime depende , ainda, da prova da qualidade de nao
residente em territorio portugues perante a entidade que se encontra

Artigo 22 .0-A,

obrigada a efetuar a reten 9ao na fonte, a qual deve ser efetuada ate ao

n.o 4 do EBF

termo do prazo para a entrega do imposto, sem prejuizo da possibilidade
de, quando nao tenha side efetuada essa prova,

0

beneficiario solicitar, no

prazo de dois anos contados a partir do termo do ana em que se verificou
facto gerador,

0

0

reembolso total ou parcial , consoante os casos , do imposto

retido.
25. A comprova9ao da qualidade de nao residente efetua-se nos termos
previstos nos artigos 15.°, 16.° e 18.° do Regime Especial de Tributa<;ao dos
Rendimentos de Valores Mobiliarios Representativos de Divida, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 193/2005 , de 7 de novembro, alterado pelos DecretosLeis n.os 25/2006 , de 8 de fevereiro, e 29 -Al2011 , de 1 de maryo e pela Lei
n.o 83/2013, de 9 de dezembro.
26. Pelo que aquela prova deve ser efetuada atraves dos seguintes elementos:
- No caso de caso de bancos centrais, entidades de direito pubtico e
respetivas agEmcias e organiza<;:6es internacionais reconhecidas pelo
Estado portugues:
(i)

Declara9ao do proprio titular, devidamente assinada e autenticada,
no caso de ban cos centrais, entidades de dire ito publico e
respetivas agencias , bem como organiza90es internacionais
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reconhecidas pelo Estado portugues;
Documento oficial de identifica<;:ao fiscal ou certidao da entidade

(ii)

responsavel pelo registo ou pela supervisao, ou pela autoridade
fiscal, que ateste a existencia juridica do titular e

0

seu domicilio,

no caso de institui<;:oes de credito, sociedades financeiras, fundos
de pensoes e empresas de seguros, domiciliados em qualquer
pais da Organiza<;:ao para a Coopera<;:ao e Desenvolvimento
Economico (OCDE) ou com

0

qual Portugal tenha celebrado

conven<;:ao para evitar a dupla tributa<;:ao internacional.
- No caso de organ ismos de investimento coletivo :
(i)

Deciara<;:ao emitida pela entidade responsavel pelo registo ou
supervisao, ou pela autoridade fiscal , que certifique a existencia
juridica do organismo, a lei ao abrigo da qual foi constituido e

0

local da respetiva domicilia<;:ao; ou
(ii)

Prova da qualidade de nao residente, nos termos do artigo 18.° do
Decreto-Lei n.o 193/2005 , de 7 de novembro, caso

0

titular opte

pelos meios de prova ai previstos .
• Nos restantes casos,
Certificado de residencia ou documento equivalente emitido pelas

(i)

autoridades fisca is, documento emitido por consulado portugues
comprovativo da residencia no estrangeiro; ou
(ii)

Documento especificamente emitido com 0 objetivo de certificar a
residencia por entidade oficial que integre a administra<;:ao publica
central , regional ou demais administra<;:ao periferica, estadual
indireta ou autonoma do respetivo Estado.

27. Nao sendo feita a prova no prazo previsto no n.o 4 do artigo 22°·A do EB F,
respetiva reten<;:ao,

Artigo 22.0. A,

aplicando-se 0 disposto nas alineas a) e b) do n.o 1 do mesmo preceito,

n.o 6 do EBF

fica

0

a

substituto tributario obrigado a proceder

sem prejuizo do imposto retido poder ser objeto de um pedido de
reembolso, parcial ou total, no prazo de dois anos contados a partir do
termo do ana em que se verificou

0

facto gerador do imposto, atraves da

apresenta<;:ao de um formu lario de modele oficial,
(i)

0

qual deve ser:

Certificado pelas autoridades competentes do respetivo Estado de
residencia ; ou

(ii)

Acompanhado

de

documento

emitido

pelas

autoridades

competentes do respetivo Estado de residencia, que ateste a sua
residencia para efeitos fisca is no peri odo em causa e a sujei<;:ao a
imposto sobre 0 rendimento nesse Estado.
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Retenc;;ao na fonte sobre rendimentos deeorrentes do res gate de unidades de
partiei pac;;ao
28. A reten9ao na fonte prevista nas alineas b) e e) do n.o 1 do artigo 22.0-A, do
valor de

Artigo 22.0-A,

valor de aquisi9ao, conforme definidos para efeitos de IRS,

n.o 1 do EBF

EBF, deve incidir sobre a diferen9a , quando positiva , entre
realiza9ao e

0

0

apurada relativamente a cada opera9ao de resgate de unidades de
participa9ao .
29 . No caso de rendimentos deeorrentes de unidades de participa9ao
adquiridas em mercado secundario, 0 adquirente deve comunicar
entidade registadora ou depositaria, ou , na ausencia destas,

a

a entidade

responsavel pela gestao ou ao organismo de investimento coletivo sob a
forma societaria , a data e

0

Artigo 22.0-A,
n.o 10 do
EBF

valor de aquisi9ao, sob pena de, em caso de

incumprimento desta obrigac;;ao, a reten9ao na fonte sobre os rendimentos
decorrentes de res gate das unidades de participa9ao ser efetuada sobre

0

montante bruto do resgate.
30. Nos termos do n.o 12 do artigo 22 .0-A do EBF a obriga9ao de efetuar a
reten9ao na fonte e

0

cumprimento das obriga90es declarativas previstas

Artigo 22.0-A,

nos artigos 119.° e 125.° do C6d igo do IRS incumbe as entidades

n.o 12 do

registadoras ou depositarias ou , na sua ausencia, sobre as sociedades

EBF

gestoras dos OIC ou sobre os pr6prios OIC quando autogeridos.

Valor de aquisic;;ao das unidades de partieipac;;ao adquiridas a titulo gratuito
31 . Quando as unidades de participa9ao tenham sido adquiridas a titulo
gratuito:
(i)

Tratando-se de sujeitos passivos de IRS,

0

respetivo valor de

aquisi9ao, quer para efeitos de aplica9ao da reten9ao na fonte
prevista nas alineas b) e c) do n.o 1 do artigo 22.0-A do EBF, quer
para efeitos do apuramento da mais-valia ou menos-valia em IRS,

Artigo 22.0-A,
n,o 1, do
EBF

nos termos da alinea e) do n.o 1 do artigo 22 .0-A do EBF ,
corresponde ao valor das unidades de participa9ao resgatadas na
data em que foram adquiridas ou , nao

0

havendo nessa data , ao

ultimo valor mais pr6ximo dentro dos seis meses anteriores ;
(ii)

Tratando-se de sujeitos passivos de IRC, 0 valor de aquisi9ao
corresponde ao valor de mercado ou, quando superior, aD que
resultar da aplica9ao das regras de determina980 do valor
tributavel previstas no C6digo do Im posto do Selo, nos termos do
n.o 2 do artigo 21 .° do C6digo do IRC.
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Natureza dos rendimentos de unidades de participayao em fundos de
investimento imobiliario e de participayoes sociais em sociedades de
investimento imobiliario
32. Nos termos do n.o 13 do artigo 22.0-A do EBF, os rendimentos de unidades
de participayao em fundos de investimento im obili<irio e de participayoes

Artigo 22.0-A ,

sociais em sociedades de investimento imobil iario, incluindo as mais-valias

n,o 13, do

que resultem da respetiva transmissao onerosa, resgate ou liquidayao, sao

EBF

considerados rendimentos de bens im6veis pelo que estes rendimentos
devem ser enquadrados como:
(i)

Rendimentos

prediais,

quando

se

trate

de

rendimentos

distribuidos , ou como mais-valias de bens im6veis, quando se
trate de ganhos re sultantes da respetiva alienayao onerosa ,
incluindo

0

resgate de unidades de participayao, em conformidade

com os C6digos do IRS ou do IRC , consoante
(ii)

0

caso; e como

Rendimentos relativos a bens im6veis nos termos da alinea h) do
n. o 1 do artigo 18. ° do C6digo do IRS e da alinea a) do n.o 3 do
artigo 4. ° do C6digo do IRC, quando os titulares sejam nao
residentes em terri t6rio portugues e estes rend imentos nao sejam
imputaveis a um estabelecimento estavel situado neste territ6rio,
devendo , consequentemente, no que respeita

a

aplicayao das

Convenyoes para evitar a dupla tribu tayao, tais rendimentos
considerarem -se como abrangidos pelas regras relativas aos
rendimentos e mais-valias de bens imobiliarios (artigo 6. ° e n.o 1
do artigo 13.° do Modelo de Conven9ao da OCDE).

Aqu isic;a o e d istribuic;ao d e rendim e ntos d e unidades d e pa rticip ac;ao e

participac;oes soci ais denominados em moeda sem curso legal em Portugal

33. No caso da aquisiyao de unidades de participayao ou participayoes sociais
e dos rendimentos pagos ou atribuidos em moeda sem curso legal em
Portugal , a equivalencia em euros

e determinada de acordo com 0

disposto

no normativo con tabilistico , designadamente na NCRF 23 "Efe itos das
alterayoes cambiais", nos termos da qual "Uma transayao em moeda
estrangeira deve ser re gistada, no momenta do reconhecimento inicial na

a quantia de moeda estrangeira da taxa de
funcional e a moeda estrangeira a data da

moeda funcional, pela aplicayao
cambio entre a moeda

transayao" (ct. paragrafo 21), quando se trate de sujeitos passivos de IRC
ou de IRS com contabilidade organizada , ou de acordo com a disposto no
artigo 23.° do C6digo do IRS, aplicando-se 0 cambio de venda nas
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opera90es de aquisi9ao de unidades de participa9ao ou participa90es
sociais e 0 cambio de compra no caso de rendimentos pagos ou colocados
a disposi9ao, nos restantes casos .

Alterac;oes em sede de imposto do Selo
34 . Em sede de imposto do selo, real 9a-se

0

alargamento da exclusao de

tributa9ao das transmissoes gratuitas aos valores aplicados em sociedades

Artigo 1.°
do CIS

de investimentos mobiliario e imobiliario , decorrendo desta nao sujei9ao que
a transmissao gratuita destes valores nao acarreta qualquer obriga9ao ,
designadamente de natureza declarativa.
35. Por outro lado , loi criada a verba 29 da Tabela Geral do Imposto do Selo
(TGIS) , que sujeita a este imposto 0 valor liquido global dos OIC abrangidos

Verba 29 da
TGIS

pelo artigo 22. ° do EBF.
36. 0 valor liquido global dos lundos de investimento mobiliario, lundos de
investimento

imobiliario,

sociedades

de

investimento

mobiliario

e

sociedades de investimento imobiliario, tributavel nos termos daquela verba
e determinado de acordo com a media dos valores comunicados a
Comissao do Mercado de Val ores Mobiliarios (CMVM), ou divulgados pelas

Artigo 9.°,

n.O 5, do
CIS

entidades gestoras, no ultimo dia de cada mes do trimestre, excetuando-se
para efeitos deste calcu lo
unidades de

0

valor correspondente aos ativos relativos a

participa9ao ou

participa90es socia is detidas em OIC

abrangidos pelo regime estabelecido no artigo 22. ° do EB F.
37 . A taxa aplicavel aos OIC que invistam , exclusivamente, em instrumentos do
mercado monetario e depositos e de 0,0025%, sendo de 0,0125% para oS

Verba 29 da
TGIS

demais OIC .
38. A liquida9ao do imposto devido compete as sociedades de investimento
mobil iario e as sociedades de investimento imobiliario e as sociedades

gestoras dos l undos de investimento mobiliario e imobiliario, devendo ser
efetuada trimestralmente, ate ao ultimo dia do mes subsequente ao do

Artigos 3.°,
5.°, 9.° e
23.° do CIS

nascimento da obriga9ao tributaria que ocorre no ultimo dia dos meses de
mar90, junho, setembro e dezembro de cad a ano.
39. Pelo que, 0 imposto devido pela verba 29 da TGIS deve ser entregue nos
cofres do Estado , trimestralmente , ate ao ultim o dia dos meses de abril ,
julho e outubro de cada ana e do mes de janeiro do ana seguinte.
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Regime transit6rio aplicavel aos OIC

40. As entidades abrangidas pelo presente regime que se encontrem em
atividade aquando da produ9ao de efeitos do Decreto-Lei n.o 7/2015, de 13
de janeiro , devem, com referencia a 30 de junho de 2015 , proceder ao
apuramento e entrega do imposto que se mostre devido, nos termos da

Artigo 7.°,
n,o 3, do
DL 7/2015

reda 9ao do artigo 22.° do EBF, em vigor ate a data da produ9ao de efeitos
deste diploma , relativamente aos rendimentos por si auferidos e que nao
sejam imputaveis, nos termos das normas contabilisticas legalmente
aplicilveis, a periodo ou periodos posteriores a 30 de junho de 2015. 0
montante de imposto apurado deve ser entregue no prazo de 120 dias a
contar daquela data.

41. Existindo, em 30 de junho de 2015, rendimentos adiantados ainda nao
reconhecidos em resultados , cujo imposto ja tenha sido entregue ate aquela
data, e, bem assim, rendimentos ainda nao recebidos mas ja reconhecidos
em resultados, liquidos de eventuais provisoes para cobran9a duvidosa,
cujo imposto ainda nao tenha sido entregue, 0 saldo liquido de imposto
refietido nas respetivas rubricas de ativo e passiv~ , deduzido ou adicionado,
respetivamente, do imposto reembolsado nos termos do n.o 4 do artigo 22.°
do EBF que nao tenha side compensado nos term os do n.o 8 desse mesmo
artigo , ambos na reda9ao anterior, deve:
(i)

Artigo 7.°,
n,os 4e5
do DL n.o
7/2015

Quando credor, ser entregue ao Estado no prazo de 120 dias a
partir de 1 de julho de 2015;

(ii)

Quando devedor, ser solicitado

0

seu reembolso no prazo referido

na alinea anterior, mediante requerimento dirigido ao Diretor-Geral
da Autoridade Tributaria e Aduaneira , devidamente acompanhado
por todos os elementos necessarios.

42 . Os rendimentos adiantados ainda nao reconhecidos em resultados, cujo
imposto nao tenha side entregue ate 30 de junho de 2015, nao sao
abrangidos pelo disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.o
7/2015, de 13 de janeiro, ficando sujeitos a tributa9ao , nos termos da nova
reda9ao do artigo 22.° do EBF, no periodo ou periodos de tributa9ao aos
qua is sejam imputaveis .
43. Para efeitos do apuramento do lucro tributavel correspondente aos periodos
de tributa9aO que se iniciem em ou ap6s 1 de julho de 2015:
(i)

As mais-valias e as menos-valias resultantes da aliena9ao de

Artig o 7.°,
n,o 6, do

im6veis adquiridos ate 30 de junho de 2015 sao tributadas, nos

DL n.o

termos da reda9ao anterior do artigo 22.° do EBF, na propor9ao

7/2015

correspondente ao periodo de deten9ao daqueles ativos ate
aquela data , sendo a parte remanescente tributada nos termos da
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redayao do artigo 22.0 do EBF dada pelo Decreto-Lei n.o 7/2015,
de 13 de janeiro, devendo

0

respetivo imposto ser entregue

atraves da declarayao de rendimentos a que se refere 0 artigo
120. 0 do C6digo do IRC correspondente ao periodo de tributayao
em que aqueles ativos sejam alienados;
(ii)

As

mais-valias

e

menos-valias

relativas

aos

elementos

patrimoniais nao abrangidos pela alinea anterior, adquiridos ate 30
de junho de 2015 sao apuradas e tributadas nos termos da
redayiio anterior do artigo 22.0 do EBF, considerando-se como
valor de realizayiio

0

seu valor de mercado naquela data, devendo

o respet:vo imposto ser entregue atraves da declarayao de
rendimentos a que se refere 0 artigo 120. 0 do C6digo do IRC
correspondente ao periodo de tributayao em que aqueles ativos
sejam resgatados, reembolsados, amortizados , liquidados ou
transmitidos , sendo a diferenya entre

0

valor da contraprestayao

obtida e aquele valor de mercado tributada nos term os da redayao
do artigo 22.0 do EBF dada pelo Decreto-Lei nO 7/2015 , de 13 de
janeiro.

Exemplo 1:

Considere-se um fundo de investimento imobiliario que, a data de produyiio
de efeitos da nova redayao do artigo 22.0 do EBF detem um im6vel
adquirido em 1 de setembro de 2014 pelo valor de € 1.000.000,00. Admitase que a 28 de fevereiro de 2017 este fundo al iena

0

referido im6vel pelo

valor € 1.200.000,00.
Tratando-se da alienayiio de um im6vel adquirido antes de 1 de julho de
2015, nos termos da alinea a) do n.o 6 do artigo 7. 0 do Decreto-Lei n.o
7/2015 , as mais au menos valias realizadas sao tributadas nos term05 da

redayiio anterior do artigo 22 0 do EBF , tendo em conta a proporyao
correspondente ao periodo de detenyiio daquele alivo ate aquela data ,
sendo a parte remanescente tributada nos termos da nova redayao deste
artigo.
Neste caso temos 303 dias decorridos entre a data de aquisiyao do im6vel e
30 de junho de 2015 e 609 dias decorridos ap6s esta data , perfazendo um
total de 912 dias.
Admitindo, por simplificayao, um coeficiente de desvalorizayao monetaria de
1,00, a mais-valia apurada sera de € 200.000 ,00, correspondendo a uma
base tributavel de € 66.447,37 (€ 200.000,00 x 303 + 912) sujeita a
tributayao segundo as regras em vigor ate 30 de junho de 2015, sendo 0
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remanescente (OU seja , € 133.553,00) tributado nos termos da nova
reda,ao do artigo 22.· do EBF .

Exempto 2:
Considere-se um fundo de investimento mobiliario que detenha os
seguintes valores mobiliarios adquiridos antes de 1 de julho de 2015:

aquis1rrao

aquisiCao

;
mobiliarios alienados em 2016.
{,1 '0,1,,,0< mobiliarios alienados em 2017.

Neste caso temos:
Em 30 de junho de 2015, as mais-valias e menos-valias relativas aos
valores mobiliarios detidos pelo fundo naquela data, dados pela diferen,a
entre

0

valor de mercado dos valores mobiliarios detidos pelo fundo e

0

respetivo valor de aquisi,ao (corrigido, no caso das partes de capital, pelos
coeficientes de desvaloriza,ao da moeda aplicaveis aos bens e direitos
alienados durante

0

ana de 2015\ correspondem a um saldo de €

207.000 ,00 '.
Nos termos da alinea b) do nO 6 do artigo 7° do Decreto-Lei n.· 7/2015 , de
13 de janeiro , esta diferen,a devera ser apurada e tributada nos termos da
anterior reda,ao do artigo 22° do EBF, devendo

0

respetivo imposto ser

acrescido ao montante do IRC a pagar correspondente aos period os de
tributa,ao em que os val ores mobiliarios que geraram as mais-valias sejam
resgatados, reembol sados , amortizados, liquidados ou transmitidos.
Assim ,
•

Em rela,ao ao periodo de tributa,ao de 2015,
acrescer ao IRC a pagar

0

0

fundo devera

imposto que , nos termos da anterior

Valor de aquisi~o de € 290.000 atualizado com a coeficiente de 1,10.
de aqu isittao de € 700.000 atualizado com 0 coeficiente de 1,07.
3 Dado que a Portaria que precede it atualizac;ao dos coeficientes de desvaloriza~o da moeda a
apliear aos bens e direitos alienados em 2015 ainda nao se enconlra publicada no momento da
elaborayao desta Circular, recorreu-se, para a efeito, aos ultimos coeficientes disponiveis, constantes
da Portaria n,Q 281/2014, de 30 de dezembro. pelo que se aplicou aos pertinentes val ores de
aquisiyao os coeficientes que seriam aplicaveis nos termos dessa Portaria.
, 207.000 = 3.505.000 - 3.298.000.
1

2 Valor
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reda9ao do artigo 22.' do EBF, incida sobre a parte das mais-valias
e menos-valias correspondente

a soma

das mais-valias relativas

aos valores mobiliarios alienados neste ano, ou seja:
Total do imposto correspondente as mais-valias e menos-vafias em
30.6.2015:

25%

x

(€ 3.505.000 - € 3.298.000 5 ) = 25%

x

€ 207.000

= € 51.750
Imposto a acrescer ao IRe a pagar relativo ao periodo de 2015:
€ 51.750 x (€ 60.000 + € 5.000) + € 266.000 = € 12.645,68

•

Em rela9ao ao periodo de tributa9ao de 2016, nao havera que
acrescer ao IRe qualquer imposto, nos termos da alinea b) do n.' 6
do artigo 7.' do Decreto- Lei n.' 7/2015, de 13 de janeiro, uma vez
que os valores mobiliarios relativamente aos quais se observou a
realiza9ao de mais ou menos-valias (a96es Soc e) registavam, em
30.6.2015, face ao seu valor de mercado nessa data, uma menosvalia;

•

Em rela9ao ao periodo de tributa9ao de 2017,
acrescer ao IRC a pagar

0

0

fundo devera

imposto que, nos term os da anterior

reda9ao do artigo 22.' do EBF, incida sobre a parte das mais-valias
e menos-valias correspondente

a mais-valia

relativa

a diferen9a

entre os valores de mercado em 30 de junho de 2015 e os valores
de aquisi9ao das a96es Soc D e da Soc E, ou seja,
Total do imposto correspondente as mais e menos-valias em
30.6.2015:

25% x (€ 3.505.000 - € 3.298.000) = 25% x € 207.000
=€51.750

Imposto a acrescer ao IRC a pagar relativo ao periodo de 2017:
€ 51.750 x (€ 51.000 + € 150.000) + € 266.000 = € 39.104,32

Regime trans ito rio apticavel aos particip antes ou acionistas

5

44. A tributa9ao dos rendimentos das unidades de participa9ao ou das a96es

Artigo 7.' ,

auferidos pelos participantes ou acionistas dos organismos de investimento

n .o 9, do

coletivo, nos termos do artigo 22.'-A do EBF, incide apenas sobre a parte

DL n.'

dos rendimentos gerados a partir de 1 de julho de 2015.

7/2015

3 .298.000 ' 320.000 + 180.000 + 290.000 x 1,10 + 700.000 x 1,07 + 1.500.000 + 230.000.
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'
45. As mais-valias decorrentes do res gate de unidades de participa9ao oblidas
passiv~s

por sujeitos

de IRS, fora do ambito de uma atividade de natureza

comercial, industrial ou agricola, sao consideradas isentas nos term os dos
n.os 2 e 7 da anlerior reda9ao do artigo 22. ° do EBF.
46. Para efeitos de determina9ao das mais-valias ou menos-valias resultantes
da transmissao onerosa das unidades de participa9ao ou das participa90es
sociais (incluindo , nos termos da alinea b) do n.o 1 do artigo 10.° do C6d igo
do IRS, as decorrentes do respetivo resgate ou Iiquida9ao), considera-se
como valor de aquisi9ao

0

valor de mercado

a data

de inicio da produ9ao

de efeitos do Decreto-Lei n.o 7/2015, de 13 de janeiro, ou, se superior,

0

valor de aquisi9ao das mesmas.

Exemplo 3:
Consldere-se um sujeito

passi v ~

de IRS que tenha adquirido, em 1 de maio

de 2014 e fora do ambito de uma actividade comercial , industrial ou
agricola , unidades de participa9ao num fundo de investimento imobiliario,
no valor de € 500 .000 ,00, cujo valor de mercado em 30 de junho de 2015
sera de € 550.000 ,00 e que

0

participante resgata estas unidades de

participa9ao em 30 de novembro de 2015 por € 700.000,00.

o

ganho obtido nesta opera9ao de resgate constitui uma mais-valia nos

term os da subalinea 5) da alinea b) do n.o 1 do artigo 10.° do C6digo do
IRS, a qual de acordo com

0

disposto no n.o 9 do artigo 7.0 do Decreto-Lei

n.o 7/2015, de 13 de janeiro , ira corresponder
realiza9ao e

0

valor de mercado

a diferen9a entre 0

valor de

a data de 30 de junho de 2015 , ou seja,

a

tributa9ao ira incidir apenas sobre € 700 .000,00 - € 550.000 ,00 = €150.000.
Nao obstante, este rendimento ser considerado como uma mais-valia,

0

mesmo encontra-se sujeito a reten9ao na fonte a titulo definitiv~ , a taxa de
28% prevista no n.o 1 do artigo 72 .° do C6digo do IRS, nos termos da alinea
b) do n.o 1 do artigo 22.0-A do EBF.

Exemplo 4:
Urn sujeito

passiv~

de IRS adqu iriu , a 1 de maio de 2014 , lunidades de

participa9ao num fundo de investimento mobiliario pelo valor de € 100.000.
Admita-se que

0

valor de mercado destas unidades de participa9ao a 30 de

junho de 2015 venha a ser de € 90.000 e que a 30 de dezembro de 2015 0
investidor as resgate pelo valor de € 150.000.
Nos termos do n.o 9 do artigo 7 do Decreto-Lei n. D7/2015, de 113 de janeiro ,
a mais-valia gerada aquando do resgate das unidades de participa9ao sera
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a dileren,a
vez que este e

tributada na eslera do participante na parte que corresponde
entre

0

valor de realiza,ao e

0

valor de aquisi,ao (uma

superior ao valor de mercado das mesmas a 30 de junho de 2015), ou seja,
sobre

0

valor de € 50 .000 .

Exemplo 5:
Considere-se um sujeito

passiv~

de IRS que adquiriu unidades de

participa,ao num lundo de investimento imobiliario, a 1 de levereiro de
2015 , pelo valor de € 250 .000. Admita-se que a 30 de junho de 2015 estas
unidades de participa,ao ten ham um valor de mercado de € 260.000 e a 30
de novembro de 2015, aquando da liquida,ao do lundo,
venha receber

0

0

participante

valor de € 245.000 .

Nos termos do n.o 9 do artigo yo do Decreto-Lei n.o 7/2015, de 13 de janeiro,
apenas sao tributados de acordo com
rendimentos gerados apos

0

0

previsto no artigo 22 .o-A do EBF, os

dia 1 de julho de 2015, pelo que a mais-valia

potencial a 30 de junho de 2015 nao rei eva para eleitos do regime
transi torio.
47. No caso de rendimentos distribuidos por um OIC, ou que derivem do
resgate das respectivas unidades de participa,ao, que sejam obtidos por
sujeitos

passiv~s

de IRC ou de IRS, residentes em territorio portugues , no

ambito de uma atividade de natureza comercial , industrial ou agricola ou

Artigo 7.°,
n.o 10, do
DL n.o

7/2015

que sejam imputaveis a um estabelecimento estavel situado neste territorio,
o montante do imposto retido ou devido , nos termos da reda,ao anterior do
artigo 22 .0 do EBF ,

e imputado aos titulares daqueles rendimentos, tendo a

natureza de imposto por conta, nos term os do n.o 3 da reda,ao anterior
deste artigo .

Exemplo 6:
Uma sociedade comercial, enquadrada no regime geral do IRC adqu iriu
unidades de participa,ao num Fundo de Investimento Imobiliario. A
informa,ao relativa

a opera,ao consta do quadro abaixo:

Ote UPs subscritas (antes de 30.6.2015)

1 000

Valor de aquisi,ao
Valor de mercado a 30.6 .2015

€ 50.000
€ 55.000

Rendimentos do Fundo imputilVeis

as UP's detidas

ate 30-6-2015
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Rendimento iliquido gerado pelo Fundo
Imposto suportado pelo Fundo (retido ou pago nos term os da
anterior redayao do artigo 22 · do EBF)

€ 10.000

Qte UPs subscritas (ap6s 30.6.2015)

500

Valor de aquisiyao

€ 30.000

Rendimentos do Fundo imputilVeis

as UP's detidas

Rendimento gerado pelo Fundo

€ 2.000

ap6s 30-6-2015

€ 4.000

Consideremos duas hip6teses, uma em que os rendimentos gerados pelo
Fundo sao distribuidos aos participantes e outra em que tais rendimentos
sao auferidos pela Sociedade atraves do res gate das unidades de
participayao.
a) No caso de rendimentos distribuidos pe/o Fundo
Admitindo que, ap6s 30 de junho de 2015 , 0 Fundo distribui os € 14.000 de
rend imentos gerados na sua esfera , e imputaveis as unidades de
participayao detidas pela Sociedade , temos:
(i) Quanto aos rendimentos distribuidos a que se tenha aplicado

0

disposto

no artigo 22 · do EBF na redayao anterior, a Sociedade deve ineluir

0

montante dos rendim entos distribuidos acrescido do imposto suportado
(retido ou pago) nos termos daquela norma (€
rend imentos e considerar

0

10.000) nos seus

correspondente imposto pago pelo Fundo (€

2.000) como imposto por conta do IRC devido a final. Recorde-se que,
nos termos da anterior redayao do n.o 3 do artigo 22.° do EBF , esta
parte dos rendimentos nao esta sujeita a retenyao na fonte;
(ii) Quanto aos rendimentos gerados na esfera do fundo, ap6s 30 de junho
de 2015 , a Sociedade deve considerar como rendimento tributavel 0
valor que Ihe seja distribuido (€ 4.000),

0

qual se encontra sujeito a

retenyao na fonte prevista na subalinea Ii) da alinea a) do n.O 1 do artigo
22 .0-A do EBF , a qual , neste caso, tera a natureza de imposto por
conta.
b) No caso de resgate das unidades de participaqao

Admitindo que, ap6s 30 de junho de 2015, a Sociedade res gate 1 200
unidades de participayao no Fundo por € 68 400 (ou seja , € 57 par cada
unidade de participayao), nos termos da alinea e) do n.o 1 do artigo 22.0-A
do EBF, 0 resgate destas 1 200 unidades de participayao (do total de 1 500)
deve ser enquadrado nos termos do C6digo do IRC, dando origem , nos
termos da alinea b) do n.o 1 do artigo 46.° deste C6digo, a uma mais-valia
ou menos-valia, a qual se considera realizada no periodo de tributayao em
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que a opera<;:ao de resgate ocorra , ou a um ajustamento por justo valor,
consoante as unidades de participa<;:ao sejam valorizadas, para efeitos
fiscais, ao cus to ou pelo justo valor.
No caso das unidades de participa<;:ao serem valorizadas, para efeitos
fiscais , ao custo:
(i)

Para efeitos do apuramento da mais-valia ou menos-valia relativa as 1
000 unidades participa<;:ao subscritas antes de 30.06.2015,

0

ganho ou

a perda gerado aquando do respetivo resgate corresponde a diferen<;:a
entre

0

valor de realiza<;:ao (€ 57 por cada unidade de participa<;:ao) e 0

valor de aqu isi<;:ao , 0 qual , neste caso, nos termos do n.o 9, in fine, do
artigo 7.° do Decreto-Lei n. o 7/20 15, de 13 de janeiro , equ ivalera ao
valor de mercado das unidades de participa<;:ao a 30 de junho de 2015
(€ 55.000), uma vez que este valor nao

e inferior ao valor de aquisi<;:ao

determinado nos termos do n.o 2 do artigo 46.° do C6digo do IRC (€
50.000), de modo que se apurara uma mais-valia de € 2.000 (€ 57.000

- € 55.000)
(ii)

A diferen<;:a entre
(€ 55.000) e

0

0

valor de mercado em 30 de junho de 2015

valor de aquisi<;:ao determinado nos termos do nO 2 do

artigo 46 .° do C6digo do IRC (€ 50 .000) deve ser inclu ida nos
rendimentos ou ganhos da Sociedade , devendo, ainda , ser acrescida a
esta diferen<;:a

0

montante correspondente ao imposto retido ou devido

nos termos da anterior reda <;:ao do art igo 22.° do EBF (€ 2.000), 0 qual

e considerado

como imposto por conta do IRC devido a final , nos

term os da anterior reda<;:ao do n.o 3 do artigo 22.° do EBF.
(iii) Por sua vez , a mais-valia ou menos-valia no resgate das restantes 200
unidades de participa<;:ao sera dada pela diferen<;:a entre
valor de realiza<;ao e

0

0

respetivo

seu valor de aquisi<;ao, determinados ambos

nos termos do C6digo do IRC , pelo que, neste exemplo , a Sociedade
apu raria uma menos-valia de € 600 (€ 11.400 - € 12.000).
No caso de as unidades de participa<;ao serem valorizadas , para efeitos
fiscais , pelo justo valor, a Sociedade deve acrescer ao lucro tributavel do
periodo de tributa<;:ao em que ocorra

0

res gate

0

montante correspondente

ao imposto suportado pelo Fundo (retido ou pago) nos termos da anterior
reda<;ao do artigo 22.° do EBF,

0

qual tem a natureza de imposto por conta

do IRC devido a final, nos termos da anterior reda<;:ao do n.o 3 do mesmo
artigo .

48. Se, ap6s 30 de junho de 2015, um OIC distribuir rendimen os que, nos
termos do n.o 10 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.o 7/2015, de 13 de janeiro,
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sejam tid os como gerados ate aquela data, a um seu participante que seja
sujeito

passiv~

de IRC, residente em territ6rio portugues que, em

con sequencia de isenyao,

na~

esteja obrigado a entrega de declarayao de

rendimentos, deve a entidade gestora do OIC proceder a re stituiyao do
imposto previsto no nO 4 do artigo 22.' do EBF , na red ayao anterior.

49. Caso 0 imposto re stituido nos termos referidos no ponto anterior nao tenha
side ja deduzido ou adicionado ao saldo Iiquido apurado nos term os do n.' 5
do artigo 7.' do Decreto-Lei n.' 7/2015 , de 13 de janeiro, a entidade gestora
do OIC pode proceder a respetiva deduyao ou solicitar 0 seu reembolso nos
termos previstos nos n.'s 8 e 9 do artigo 22.' do EBF , na redayao anterior,
devendo a deduyao operar sobre 0 montante das entregas posteriores de
imposto a efetuar nos termos do artigo 22°-A do EBF.

50. 0 disposto no n.' 11 do artigo 7.' do Decreto-Lei n.' 7/2015, de 13 de
janeiro, e igualmente aplicavel aos rendimentos que apesar de obtidos pelo

Artigo 7.',
n.011,do

OIC ap6s 30 de junho de 2015 , sejam sujeitos a tributayao na esfera deste

DL n.o

nos termos do artigo 22.' do EBF, na redayao anterior, ao abrigo do

7/2015

disposto nas alineas a) e b) do n. ' 6 do artigo 7.' daquele Decreto-Lei.

Autori dade Tributaria e Aduaneira , 17 de junho de 2015

A Diretora Geral,

\ Helena AIV: - : : : } , A
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