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As Convenções para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sobre o Rendimento e sobre o Capital (abreviadamente Convenções ou CDT), celebradas entre a
República Portuguesa e os diferentes Estados, enquanto diplomas do direito internacional,
devidamente ratificados e publicados, sobrepõem-se à legislação ordinária interna, afastando,
designadamente, a aplicação do normativo constante dos Códigos do IRS e do IRC.

Presentemente, vigoram na ordem jurídica portuguesa as Convenções referidas no
Ofício-Circulado nº 20016, de 99-09-29 e estão em curso os procedimentos necessários à
celebração de novas Convenções (CDT) e de renegociação de algumas actualmente vigentes (1).
Na sequência da vigência de cada Convenção, foi publicada a respectiva Circular, contendo os
procedimentos administrativos inerentes, e foram concebidos formulários específicos para cada um
dos Estados.

A área das Relações Fiscais Internacionais da DSBF, na esteira dos princípios de modernização
administrativa defendidos e prosseguidos pela administração tributária, tem vindo a desenvolver
esforços de sistematização e de supressão de procedimentos dispensáveis em sede de tributação
internacional (2) , motivo pelo qual se divulga a presente.

Com efeito, reúnem-se na presente as diferentes instruções administrativas (constantes de várias
Circulares e instruções administrativas), sistematizando a informação primordial e aprovando dois
novos formulários que sustituirão os actualmente em vigor (cerca de 36), e suprindo-se, ainda, a
inexistência de formulários e de normas administrativas para algumas das CDT vigentes.

Por outro lado, face à introdução do Euro e tendo em conta que em sede de tributação
internacional grande parte dos fluxos de rendimentos passarão a estar expressos nesta moeda,
introduzem-se os novos formulários para rendimentos denominados em Euro.

As normas administrativas infra descritas aplicam-se à generalidade das situações,
independentemente dos Estados a que se destinem os rendimentos, devendo para uma mais
rigorosa execução das Convenções consultar-se o Ofício Circulado nº 20016, de 99-09-29,
chamando-se, designadamente, a atenção para as datas da entrada em vigor das CDT e bem
assim para as diferentes taxas de retenção. A consulta das próprias Convenções, face à
especificidade dos regimes consagrados nas mesmas,bem como dos Protocolos anexos, è
imprescindível. É ainda aconselhável a consulta da Convenção-Modelo da OCDE e respectivos
Comentários. (3)

Com a aprovação e divulgação da presente Circular, ficam revogadas as Circulares nºs 1/72
(REINO UNIDO), 10/72 (NORUEGA), 11/72 (BÉLGICA), 17/73 (BRASIL), 2/73 e 23/83 (FRANÇA),
11/74 (AUSTRIA), 3/76 e 34/76 (SUIÇA), 9/79 (DINAMARCA), 10/85 (ALEMANHA), 8/96
(MOÇAMBIQUE), 14/96 (EUA), 9/97 (IRLANDA), 8/98 (REP. CHECA), e 7/74 e outras instruções
administrativas cujo alcance esteja contido na presente.

A - Limitação do Imposto Português

1. Rendimentos cuja tributação pode ser limitada
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Os dividendos, os juros e as royalties, provenientes de um dos Estados Contratantes e atribuídos
ou pagos a residentes do outro Estado, como resulta dos artigos 10º, 11º e 12º da generalidade
das Convenções, não podem, em regra, suportar no Estado da proveniência, imposto excedente
aos limites referidos nesses artigos. (4)

Todavia, não haverá lugar à limitação do imposto prevista nas Convenções, se o beneficiário
efectivo dos rendimentos, residente de im dos Estados Contratantes, tiver no Estado da
proveniência desses rendimentos um estabelecimento estável ou uma instalação fixa a que esteja
efectivamente ligada a participação que dá origem aos dividendos, o crédito que dá origem aos
juros, ou o direito ou bem que dá origem às royalties. Consequentemente, nestes casos, será
aplicável o direito tributário interno português.

2. Requisitos condicionantes da limitação do imposto

A limitação do imposto nos termos que ficm referidos em 1. depende de um requisito de fundo -
que o beneficiário efectivo dos rendimentos seja residente de Estado Contratante diferente daquele
de que procedem esses rendimentos no ano a que os mesmos respeitam ou, tratando-se de
imposto liquidado por retenção na fonte, na data em que ocorreu o facto constitutivo da obrigação
da sua entrega, o que será confirmado pelas respectivas autoridades tributárias do Estado da
residência; e de um requisito formal - que esse beneficiário solicite em tempo opurtuno a limitação
em formulário próprio, devidamente certificado pelas autoridades tributárias competentes do Estado
da residência.

3. Forma de efectivar a limitação do imposto português

3.1 A limitação do imposto português poderá ser feita, consoante os casos:

a) Por "Reembolso"

Esta limitação por reembolso pressupõe que o imposto foi calculado e pago segundo as taxas de
imposto decorrentes do direito interno português, sem atenção pelas disposições da Convenção, e
o processo corre sempre pela Direcção de Serviços dos Benefícios Fiscais, mediante a
apresentação do formulário Mod. Nº 5-RFI (em euro ou em escudos, consoante a moeda em que o
rendimento se encontre expresso), devidamente certificado pelas autoridades tributárias do Estado
da residência da entidade beneficiária efectiva dos rendimentos, pessoa singular ou colectiva, para
restituição da parte do imposto excedente ao limite fixado pelas Convenções.

As taxas-limite estabelecidas nas Convenções compreenderão não só o imposto sobre o
rendimento das pessoas singulares (IRS) e das pessoas colectivas (IRC) e as derramas, mas
também quaisquer outros impostos abrangidos pelas CDT, designadamente, outros adicionais ou
impostos extraordinários que porventura onerem os dividendos, os juros e as royalties, sendo
restituído o que exceder os limites estabelecidos nas CDT.

b) Por redução na fonte

A limitação do imposto pode fazer-se por redução na fonte quando a liquidação é efectuada pela
entidade pagadora dos rendimentos, quer o beneficiário efectivo dos rendimentos seja pessoa
singular ou sociedade (termo que compreende as sociedades de pessoas) com residência num dos
Estados contratantes.

Para tanto, deverá o credor dos rendimentos apresentar o formulário modelo nº 4-RFI, (em euro ou
em escudos, consoante a moeda em que os rendimentos se encontrem expressos), que depois de
devidamente preenchido e confirmado, na parte respectiva, pelas competentes autoridades
tributárias do Estado em que residem, será entregue ao devedor dos rendimentos antes de este
proceder à entrega do imposto nos cofres do Estado. (5)
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3.2 Em caso algum é admissível a redução do imposto português sem a prévia apresentação do
formulário adequado, devidamente preenchido e certificado, na parte respectiva, pelas
competentes autoridades tributárias do Estado da residência dos beneficiários dos rendimentos.

Deverá ter-se em atenção, que nas taxas-limite estabelecidas nas Convenções se compreendem
não só o imposto sobre o rendimento propriamente dito, mas também as derramas e outros
impostos abrangidos pelas Convenções, designadamente, quaisquer outros adicionais ou impostos
extraordinários que porventura onerem os dividendos, os juros ou as royalties. Consequentemente,
no caso de ser pedida a limitação "por redução na fonte", a totalidade a cobrar não poderá exceder
os limites fixados nas Convenções para a tributação dos dividendos, juros e royalties. O Imposto
Sobre as Sucessões e Doações por avença não é considerado para efeitos do cálculo deste limite.

O imposto português incidente sobre rendimentos pagos a residentes em Estados Contratantes
que não sejam juros, dividendos ou royalties pode ser reembolsado aos respectivos beneficiários
através de reclamação a apresentar nos termos do Código do Processo Tributário ou através do
procedimento amigável previsto nas CDT.

3.3 No caso de se tratar de juros, deve-se ter em atenção o estabelecido na Circular nº 1/98, de 14
de Janeiro.

3.4 Até ao dia 31 de Maio do ano seguinte, deve a entidade devedora dos rendimentos preencher a
declaração mod. nº 130, aprovada pela Portaria nº 7/99, de 7/1, à qual juntará os exemplares dos
formulários destinados à administração tributária portuguesa, e que apresentará em qualquer
Repartição de Finanças.

4. Impressos para limitação do imposto português, sua requisição, apresentação e destino.

Estes impressos bem como as respectivas instruções, serão colocados à disposição dos
interessados junto das Autoridades Tributárias dos Estados em que residem (6) e podem
igualmente ser obtidos em Portugal, por pedido formulado à Direcção de Serviços dos Benefícios
Fiscais (RFI) - Avª Engº Duarte Pacheco, 28 - 4º 1099-013 Lisboa ou junto do Serviço de
Atendimento ao Contribuinte, a funcionar no r/c da mesma morada.

4.1 Os formulários, depois de devidamente preenchidos pelos beneficiários efectivos dos
rendimentos, são apresentados às autoridades tributárias do seu Estado da residência, para a
certificação respectiva.

4.2 Tratando-se dos modelos para reembolso, são preenchidos em triplicado. As autoridades
tributárias do Estado da residência do declarante, uma vez certificada a residência, conservam um
exemplar e devolvem os outros dois ao declarante. Este, por sua vez, arquiva um exemplar e envia
outro acompanhado dos documentos comprovativos do pagamento do imposto português à
Direcção-Geral dos Impostos - Direcção de Serviços dos Benefícios Fiscais, Av. Engº Duarte
Pacheco, 28 - 4º 1099-013 Lisboa.

4.3 Tratando-se dos formulários para redução na fonte, deverá o beneficiário efectivo dos
rendimentos preencher o impresso em triplicado. As autoridades tributárias do Estado da
residência do declarante, uma vez certificada a residência, conservam um exemplar e devolvem os
outros dois ao declarante. Este, por sua vez, envia-os ao devedor dos rendimentos em Portugal,
ficando, desde logo, este habilitado a deduzir o imposto segundo as taxas-limite estabelecidas nas
Convenções. O devedor dos rendimentos arquiva um exemplar e junta à declaração modelo 130 o
outro, justificando assim, perante a administração tributária portuguesa, a taxa aplicada.

4.4 Tratando-se de pessoas rsidentes nos Estados Unidos da América (EUA), os formulários
devem ser acompanhados de um certificado de residência autenticado pelas Autoridades
Tributárias competentes, sendo dispensada a certificação dos formulários.
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5. Prazo para pedir a limitação do imposto

O pedido de limitação do imposto português, a formular pelos residentes em Estados contratantes,
será feito:

a) No prazo de 4 anos seguintes à data da cobrança do imposto, se se tratar de limitação por
"reembolso", utilizando o respectivo formulário.

b) Antes de o devedor dos rendimentos entregar o imposto nos cofres do Estado, nos casos de
limitação por "redução na fonte".

B - Limitação do Imposto nos Estados contratantes

Os formulários a utilizar pelos residentes de Portugal que pretendam obter a limitação do imposto
no Estado da fonte, relativo a rendimentos procedentes de um Estado contratante, são diferentes
dos utilizados para a limitação do imposto português (7), e podem ser btidos, quer em Portugal, na
morada anteriormente referida, quer junto das administrações tributárias dos Estados contratantes
(8).

Os requisitos para a sua utilização são em tudo semelhantes aos exigidos para a limitação do
imposto português.

Depois de devidamente preenchidos e assinados, são apresentados à Direcção de Serviços dos
Benefícios Fiscais (Relações Fiscais Internacionais), que, após a necessária e conveniente
verificação, certificará, se for caso disso, a residência e conservará o exemplar que lhe for
destinado, devolvendo os restantes ao declarante.

A declaração de certificação deverá ser assinada pela entidade que dirige o serviço, a qual
autenticará a sua assinatura com o selo branco, sem prejuízo de subdelegação.

O pedido de certificação a efectuar nos referidos formulários ou, ainda, a emissão de um certificado
de residência fiscal a emitir pelas autoridades tributárias portuguesas, com vista a accionar a
aplicação das CDT, deverá ter lugar em impresso próprio (mod. 2-RFI), que o interessado,
beneficiário efectivo do rendimento proveniente do estrangeiro, depois de devidamente preenchido,
poderá apresentar junto de qualquer Repartição de Finanças, e que se encontra disponível nas
Tesourarias da Fazenda Pública (9).

C - Estrutura das CDT

As CDT encontram-se estruturadas da seguinte forma:

- Pessoas e impostos cobertos;

- Definição de alguns dos termos convencionais mais importantes;

- Regras distributivas em matéria de impostos sobre o rendimento;

- Regras distributivas em matéria de impostos sobre o capital;

- Regras sobre a eliminação da dupla tributação;

- Disposições sobre não discriminação, procedimento amigável, troca de informações, regime dos
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membros das missões diplomáticas e dos postos consulares e extensão territorial, e;

- Disposições finais sobre o início e o termo da sua vigência.

Cada Convenção inclui, porém, as suas próprias especificidades, podendo conter disposições
adicionais ou não conter algumas das disposições acima referidas.

Diversas CDT incluem, igualmente, um Protocolo que faz parte integrante da Convenção.

(1) Despacho Ministerial nº 13381/98 (2ª Série) de 4/8
(2) Refira-se a este propósito a nova declaração mod.130, aprovada pela Portaria nº 7/99, de 7/1,
que passou a ter periodicidade anual; a normalização do pedido de certificado de residência fiscal e
da certificação do imposto pago em Portugal; e a adaptação dos suportes à introdução do Euro.
(3) Vd. Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, nº 172 de 1995 e nº 179 de 1998
(4) Ver tabela distribuída com o Ofício-Circulado nº 20016, de 99-09-29.
(5) Para a entrega do imposto nos cofres do Estado, na guia de pagamento, deverá ser assinado
que respeita a retenções feitas a não residentes.
(6) Ver quadro com moradas em anexo
(7) A sua concepção e distribuição é da responsabilidade dos Estados contratantes com os quais
Portugal celebrou CDT
(8) Ver quadro com endereços em anexo
(9) Circular nº 11/99, de 28/4, de DGCI

O DIRECTOR-GERAL
António Nunes dos Reis

ANEXO

ENDEREÇOS DAS ADMINISTRAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Herr Horst Hoppner FLD - fur Wien, NO. u. Bgld
Bundesamt fur Finanzen GA 4 - refª 3 (DMV)
53221 Bonn Vordere Zollamtsstrasse 3
ALEMANHA 1030 AUSTRIA

Ministere des Finances Secretaria da Receita Federal
B.C.T. de Bruxelles - "ETRANGER" Ministério da Fazenda - Esplanada
place Jean Jacobs - 10 dos Ministérios, Bloco P, 7º andar
B - 1000 BRUXELLES 70048-900 Brasília - DF
BELGICA BRASIL

Ministry of Finance Direccion General de Inspeccíon
General Department of Tax Financeira y Tributaria
Administration Santa Maria Magdalena 16, 1 Planta
102 Rakovski Str. 28016 Madid
Sofia 1040 ESPANHA
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BULGÁRIA

The National Board of Taxes Direction Général des Impôts
PO Box 325 Bureau CF3 - Télédoc 872
00531 Helsinki 139, Rue de Bercy
FINLÂNDIA 75574 Paris Cedex 12
FRANÇA

Departement of the Treasury Comando generale II Reparto
Internal Revenue Service Ufficio Antievasione
950 L` Enfant Plaza Vialle XXI April
South, S. W. Roma 00162
Washington, DC 2024 ITÁLIA
EUA

Office of the Revenue Commissioners Direcção Nacional de Impostos e
Direct Taxes International and Auditoria
Administration Division Ministério das Finanças
Dublin Castle Maputo
IRLANDA MOÇAMBIQUE

Royal Ministry of Finance and Ministry of Finance
Customs Department of Direct Taxes
Department of Tax Treaties and Warsaw
Internacional Tax Affairs POLÓNIA
PO Box 8008 Dep
0030 Oslo
NORUEGA

Director of the Department of Method National Tax Administration
of Tax Administration 108-4 Susong-Dong
PO Box 77 - Letenská 15 Chongno-Gu
11801 Praha 1 Seoul 110-140
REPÚBLICA CHECA REPÚBLICA DA COREIA

Internacional Division - Inland Revenue Eidgenossische - Steuerverwaltung
Victory House Eigerstrasse 65
30-34 Kingsway 3003 Bern
London WC2B 6ES SUIÇA
REINO UNIDO

Chefe de Divisão de Assuntos
Internacionais do SENIAT
Edifício SENIAT, Centro Comercial
Mata de Coco
Urbanização La Floresta
Caracas
VENEZUELA

.
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