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RESUMO 

Com a presente exposição, pretende-se, de modo sumário, apreciar o 

(novo) regime fiscal português dos Organismos de Investimento Colectivo 

(OIC), aí incluídos os tradicionais fundos de investimento mobiliário e 

fundos de investimento imobiliário, e as novas sociedades de investimento 

mobiliário e sociedades de investimento imobiliário, regime aprovado no 

início de 2015, através do Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13-1, confrontando-

o com o regime geral do Código do IRS em matéria da tributação dos 

rendimentos dos instrumentos financeiros, resultante da reforma operada 

pela Lei n.º 82-E/2014, de 31-12. 
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Por referência às soluções consagradas em momentos legislativos tão 

próximos, colocam-se em destaque algumas questões que justificam 

reflexão no que respeita à qualificação de rendimentos das participações 

nos organismos de investimento colectivo, especialmente em matéria de 

rendimentos de capital e de mais-valias. 

Palavras-chave: Mais-valias de instrumentos financeiros; Qualificação de 

rendimentos de instrumentos financeiros; Tributação em Portugal de 

fundos de investimento mobiliário; Tributação em Portugal de fundos de 

investimento imobiliário; Tributação de instrumentos financeiros; UCITS. 

ABSTRACT  

 The purpose of this presentation is to briefly review the (new) Portuguese 

tax scheme for collective investment undertakings, including traditional 

securities and real estate investment funds, and the new collective 

securities and real estate investment companies, a scheme approved at the 

beginning of 2015, through Decree-Law no. 7/2015, of the 13th January, 

confronting it with the general regime of the IRS Code on the taxation of 

income from financial instruments, resulting from the reform operated by 

Law no. 82-E/2014, of the 31th December.With reference to the solutions 

established at such close legislative moments, some issues which justify 

reflection on the qualification of income from participations in collective 

investment undertakings are highlighted, especially in terms of capital 

income and capital gains. 
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1. A QUALIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS DOS INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS: OS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO 

 

Em matéria da tributação do rendimento dos instrumentos financeiros 

é de elevada importância a questão da qualificação dos rendimentos. 

A qualificação dos rendimentos é um problema velho! Ainda que não 

se possa almejar que fique resolvido, sempre se pode esperar que vá 

ficando progressivamente pacificado ou estabilizado, pelo que deve ser 

reconhecido como um problema sempre actual! 

Essa actualidade, resulta reforçada relativamente ao tema objecto da 

presente exposição, considerando a actualidade das soluções consagradas 

pela Lei n.º 82-E/2014, de 31-12, de reforma do Código do IRS, e pelo 

Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13-1, de aprovação do actual regime de 

tributação dos Organismos de Investimento Colectivo (abreviadamente, 

OIC). 

Perante uma realidade em constante mutação, perseguida por uma 

renovada intervenção do legislador, esta, intercalada e acompanhada por 

renovados diferendos interpretativos, justifica-se um constante renovar e 

recolocar dos problemas da qualificação dos rendimentos dos instrumentos 

financeiros, questão que assume particular relevância no IRS, na medida 

em que é determinante do modo e das taxas de tributação. 

A qualificação relevante em matéria de instrumentos financeiros, e por 

referência às categorias de rendimento do IRS, no essencial, refere-se aos 

rendimentos de capitais e às mais-valias. Os “rendimentos de capitais”, 
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previstos na categoria E (cfr. o artigo 5.º do Código do IRS) e as mais-

valias, no âmbito da categoria G “incrementos patrimoniais” – com 

relevância para a presente exposição, as previstas nas alíneas b), e), f) e g) 

do n.º 1 do artigo 10.º do Código do IRS, a saber, as relativas a valores 

mobiliários e outros instrumentos financeiros, ditas mais-valias 

mobiliárias. 

São várias razões que justificam a importância de a qualificação ser feita 

numa ou noutra categoria do Código do IRS. 

Quanto aos sujeitos passivos residentes, destaca-se a excepção à regra de 

determinação do rendimento colectável pelo englobamento, portanto a 

excepção à aplicação das taxas gerais – progressivas –, e a aplicação de taxas 

proporcionais, seja das “taxas liberatórias”, seja das “taxas especiais” – as 

primeiras aplicadas por retenção na fonte a título definitivo; as segundas 

constituindo taxas de tributação autónoma. A relevância da qualificação 

projecta-se, ainda, dentro de cada categoria, isto é, importa aferir qual a 

espécie de rendimento dentro do género da categoria. Quanto aos sujeitos 

passivos não residentes, a qualificação também se apresenta relevante, seja 

ao nível da dicotomia rendimentos de capitais/mais-valias, seja quanto às 

mais-valias, ao nível da sua qualificação como mobiliárias ou imobiliárias. 

Não sendo objecto da presente exposição, cumpre destacar, entre outras 

questões relevantes, a importância da qualificação aqui visada em sede da 

dupla tributação internacional do rendimento, na medida em que não é 

indiferente para efeitos da aplicação das normas relativas à dupla tributação 

internacional, em particular, da aplicação das regras das convenções 

destinadas a eliminar essa dupla tributação internacional. Não se pretendendo 
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aqui tratar as questões da dupla tributação internacional relativas à tributação 

dos rendimentos dos instrumentos financeiros, cumpre destacar que, neste 

âmbito, a questão releva, por exemplo, ao nível da concretização da espécie 

de rendimentos de capitais, isto é, perante concretos “rendimentos de 

capitais”, saber qual a sua espécie dentro do género – v.g. aferir a natureza de 

lucros, juros ou outros de outras espécies –, para efeitos de regras que visem, 

especificamente, a tributação de uma ou outra espécie de rendimento; por 

exemplo, e por referência ao objecto da presente exposição, saber se os 

rendimentos distribuídos por um fundo de investimento, assumindo a sua 

qualificação nos rendimentos de capitais, revestem a natureza de lucros, juros 

ou outra. Também, a consideração de rendimentos derivados de “imóveis”. 

O que vai enunciado assume relevância relativamente aos diversos 

instrumentos financeiros, em particular, quanto aos valores mobiliários, e, 

nestes, quanto ao rendimento de acções, obrigações e unidades de 

participação em fundos de investimento – melhor, participações em 

organismos de investimento colectivo (unidades de participação e acções, 

respectivamente, em fundos de investimento mobiliário/imobiliário e em 

sociedades de investimento mobiliário/imobiliário). 

 

2. OS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO – FUNDOS DE 
INVESTIMENTO E SOCIEDADES DE INVESTIMENTO 

 

A referência ao “investimento colectivo”, tradicionalmente, visa os 

“fundos de investimento”, enquanto carteira de activos, seja de 
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instrumentos financeiros, (v.g. acções), no caso de fundos de investimento 

mobiliário, seja de imóveis, no caso de fundos de investimento imobiliário, 

investimentos disponibilizados a uma população de potenciais 

investidores, os quais investem nas “unidades de participação”, através de 

instituições financeiras comercializadoras (máxime, dos bancos). Isto por 

contraposição ao investimento através de uma carteira própria, 

individualizada, cuja gestão cabe a uma instituição financeira, no contexto 

da prestação de um serviço de gestão no âmbito do denominado “private 

banking”, portanto, com natureza algo reservada ou delimitada quanto aos 

destinatários do serviço. 

Do que releva para a presente exposição é o reconhecimento da 

existência de um investimento colectivo, através de uma “carteira de 

investimento”, um património colectivo, detido por um conjunto de 

pessoas, os “participantes”, por contraposição ao investimento individual, 

através de uma carteira individual, uma parcela do património individual, 

com as consequentes diferenças quanto ao estatuto jurídico dos bens 

integrantes dessas carteiras, em termos da sua propriedade, posse e gestão. 

No ordenamento jurídico português, o regime dos Organismos de 

Investimento Colectivo (abreviadamente, RGOIC), aprovado pela Lei n.º 

16/2015, regula o mencionado “investimento colectivo”, tendo absorvido 

as tradicionais e únicas figuras dos fundos de investimento mobiliário e 

dos fundos de investimento imobiliário, objecto de regulação nacional já 

em momento pré-integração na União Europeia (melhor, na CEE). Hoje, 

os fundos de investimento constituem uma espécie do género “Organismos 

de Investimento Colectivo” (abreviadamente, OIC). 
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O RGOIC resulta da transposição das directivas da UE relativa aos 

organismos de investimento colectivo, no essencial, da Directivas n.º 

2011/61/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011 

– relativa aos gestores de fundos de investimento alternativo –, e da 

Directiva 2009/65/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 

Julho de 2009 – que coordena as disposições legislativas, regulamentares 

e administrativas respeitantes a alguns organismos de investimento 

colectivo em valores mobiliários (OICVM) –, já objecto de transposição 

em 2013. 

De acordo com as definições consagradas no RGOIC, entende-se por 

“‘Organismos de investimento colectivo’, as instituições, dotadas ou não 

de personalidade jurídica, que têm como fim o investimento coletivo de 

capitais obtidos junto de investidores, cujo funcionamento se encontra 

sujeito a um princípio de repartição de riscos e à prossecução do exclusivo 

interesse dos participantes” (cfr. a alínea aa) do n.º 1 do artigo 2.º); mais 

estabelecendo que se entende por “‘fundo de investimento’, os patrimónios 

autónomos, sem personalidade jurídica, pertencentes aos participantes no 

regime geral de comunhão regulado no presente Regime Geral” (cfr. a 

alínea u) do mesmo n.º 1). 

Assim, os “fundos de investimento mobiliário/imobiliário”, assentam 

na denominada forma contratual, sendo desprovidos de personalidade 

jurídica; por sua vez, as “sociedades de investimento 

mobiliário/imobiliário” têm natureza societária, sendo dotadas de 

personalidade jurídica.  
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As participações nos fundos de investimento são representadas por 

“unidades de participação”, sendo as participações detidas nas sociedades 

de investimento representadas por “acções”, – umas e outras, aqui, 

globalmente identificadas como “unidades de participação” ou 

“participações”. 

Sem preocupação de rigor conceptual, por referência ao objecto do 

investimento, cumpre destacar os OIC que têm por objecto o investimento 

em “valores mobiliários”, ditos Organismos de Investimento Colectivo 

Mobiliário, e os que têm por objecto o investimento em “ativos 

imobiliários”, Organismos de Investimento Colectivo Imobiliário 

conduzindo à utilização simplificada, para efeitos exclusivos da presente 

exposição, das expressões “OIC Mobiliário” e a “OIC Imobiliário”, 

abrangendo quer a forma contratual de Fundos de Investimento Mobiliário 

(abreviadamente, FIM) e de Fundos de Investimento Imobiliário 

(abreviadamente, FII), quer a forma societária de Sociedades de 

Investimento Mobiliário (abreviadamente, SIM) e de Sociedades de 

Investimento Imobiliário (abreviadamente, SIIMO). Note-se que o objecto 

do investimento dos OIC não se circunscreve, em absoluto, ao mencionado 

investimento mobiliário e imobiliário, bem como a categorização dos OIC 

não se restringe a uma estrita distinção entre “mobiliário/imobiliário”, 

destacando-se no âmbito dos denominados “organismos de investimento 

alternativo” (onde se integram os FII e SIIMO) outros OIC não regulados 

pelo RGOIC, em particular, os “organismos de investimento em capital de 

risco”, os “fundos de pensões” e os “fundos de titularização de créditos” – 
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os quais se regem por legislação especial (cfr. o n.º 2 do artigo 1.º do 

RGOIC). 

Ainda funcionalizado ao objectivo principal da presente exposição, 

releva destacar que os OIC podem dividir-se em “abertos” e “fechados”, 

grosso modo, consoante é possível ou não que as participações no OIC 

sejam readquiridas ou resgatadas a pedido dos seus titulares. A essa divisão 

corresponde, na forma societária, respectivamente, a natureza de 

“sociedade de capital variável” e de “sociedades de capital fixo” – cfr. os 

artigos 5.º e 6.º do RGOIC. 

No contexto legislativo nacional, deve evidenciar-se que o 

alargamento da figura dos organismos de investimento colectivo, para lá 

da realidade dos fundos de investimento, deu-se já em 2003, com a 

inovadora previsão das SIM no Regime Jurídico dos Organismos de 

Investimento Colectivo (abreviadamente, RJOIC), aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 252/2003, de 17-10 (ao qual sucedeu o “Novo Regime Jurídico dos 

Organismos de Investimento Colectivo – abreviadamente, NRJOIC –, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63-A/2013, de 10-5, regime que precedeu o 

regime vigente – RGOIC). Previsão malograda, pode dizer-se, na medida 

em que a figura das SIM não foi regulada, remetendo a sua regulação para 

“legislação especial”, a qual não veio a ser aprovada. Esta regulação das 

SIM apenas ocorreu através de alteração do próprio RJOIC pelo Decreto-

Lei n.º 71/2010, de 18-6, o qual introduziu a figura das Sociedades de 

Investimento Imobiliário (abreviadamente, SIIMO) no regime jurídico dos 

fundos de investimento imobiliário, então, constante do Decreto-Lei n.º 
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60/2002, de 20-3. Estas “sociedades de investimento” não devem 

confundir-se com a figura de “sociedade de investimento” prevista no 

Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (hoje, 

no elenco das “sociedades financeiras”, anteriormente, das instituições de 

crédito) e reguladas por diploma especial (cfr. o Decreto-Lei n.º 260/94, de 

22-10). De igual modo, deve, também, acautelar-se a distinção entre as 

SIIMO e as sociedades comerciais cujo objecto assenta no investimento 

imobiliário, quer as reguladas pelo disposto no Código das Sociedades 

Comerciais, quer nalgum outro regime especial (v.g. SGII – Sociedades de 

Gestão e Investimento Imobiliário, reguladas pelo Decreto-Lei n.º 135/91, 

de 4-4). 

Em síntese, hoje, o RGOIC integra no seu articulado quer os OIC 

mobiliário, quer os OIC imobiliário, portanto, para além dos FIM e dos FII, 

as SIM e as SIIMO. 

Contudo, sem prejuízo de haver notícias de sociedades em 

constituição (em processo de autorização e registo junto da CMVM), 

depois da criação de uma SIIMO em 2013, até à data não se encontra 

qualquer outra, SIM ou SIIMO, mantendo-se o protagonismo dos fundos 

de investimento no que respeita a veículos de investimento colectivo. 

 

3. ASPECTOS ESSENCIAIS DOS OIC PARA A COMPREENSÃO DA 
TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO 

 

A compreensão das questões essenciais da tributação do rendimento 

dos OIC, quer do próprio OIC, quer dos participantes, implica o 
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(re)conhecimento dos conceitos acima enunciados e das operações de onde 

decorrem os rendimentos. 

Sumariamente, seja o OIC na forma contratual, seja na forma 

societária, o desenvolvimento do seu objecto de investimento em valores 

mobiliários ou em activos imobiliários persegue a obtenção de um lucro, à 

semelhança de um qualquer outro interveniente nesse tipo de investimentos 

– v.g. juros, dividendos, rendas prediais, bem como as mais-valias 

resultantes da valorização dos activos subjacentes aos investimentos. Os 

participantes, adquirentes de participações no OIC, seja por via de 

subscrição ou de aquisição em transacção, visam a obtenção de 

rendimentos por uma ou mais das vias possíveis, v.g. recebimento de 

rendimentos por distribuição, resgate ou alienação em transacção. 

O modo ou via pela qual os participantes auferem os rendimentos 

depende da concreta forma e estrutura do OIC, de acordo com as regras 

legais, bem como da política de rendimentos estabelecida nos seus 

documentos constitutivos, em particular, no respectivo Regulamento de 

Gestão no qual é determinado, designadamente, se o fundo adopta uma 

política de distribuição de rendimentos (e a sua medida) ou, pelo contrário, 

se adopta uma política de (não distribuição) de capitalização desses 

rendimentos. 

De tudo o que vai exposto, para efeitos da percepção das principais 

situações que suscitam a tributação de rendimentos dos participantes, 

devem considerar-se as seguintes realidades ou operações por referência à 

distinção entre OIC fechados e OIC abertos: 
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i) Aquisição e perda da qualidade de participante no OIC – entrada e 

saída dos investidores no OIC. Nos OIC fechados (na forma 

societária, designados por “de capital fixo”), à semelhança do que se 

verifica relativamente a um investidor de uma comum sociedade 

comercial, em particular, sociedade anónima, o investimento é 

concretizado adquirindo acções através da sua subscrição nos 

momentos da sua emissão (v.g. na constituição da sociedade ou numa 

operação de aumento de capital) ou através de uma aquisição por via 

de uma transacção, daí resultando a qualidade de sócio; por sua vez, 

a efectivação do desinvestimento assenta na alienação, total ou 

parcial, das participações, implicando, no caso de alienação total, a 

perda da qualidade de sócio. Diversamente, nos OIC abertos (na 

forma societária, designados por “de capital variável”), para além da 

possibilidade de aquisição por via da subscrição no momento da 

emissão correspondente à constituição do OIC, é possível a 

subscrição em outros momentos, nalguns a todo o momento, sendo 

ainda possível resgatar o valor da participação a pedido do 

participante. Ainda que as operações de subscrição e resgate 

constituam as típicas operações de efectivação do investimento e do 

desinvestimento, portanto de entrada e saída de participantes, admite-

se, também, a possibilidade de transacção das participações. Tudo, 

naturalmente, para além da alienação e aquisição a título gratuito e da 

saída por perda da qualidade de participante no caso de liquidação do 

OIC.  
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Portanto, nos OIC abertos, à entrada e saída de participantes, tende a 

corresponder uma variação do número (quantidade) de participações 

(unidades de participação ou acções) e uma variação do património do 

OIC, uma vez que as operações são realizadas tendo o OIC como 

contraparte, enquanto nos OIC fechados, a entrada e saída de participantes 

não acarreta alteração patrimonial do OIC, na medida que este não é 

contraparte na operação de entrada (que não seja no âmbito de uma 

emissão), bem como não o é na operação de saída, não alterando o número 

(quantidade) de participações – há transacção entre partes. 

ii) A 

obtenção de rendimentos pelos participantes – os tipos de operações: 

- Distribuição: o participante pode obter rendimentos por via da 

distribuição de rendimentos do OIC, assim esteja previsto na 

respectiva política de rendimentos;  

- Resgate: no caso de OIC aberto, com o resgate da participação o 

participante realiza um ganho ou uma perda, consoante a diferença, 

positiva ou negativa, entre os valores de resgate e de subscrição; 

- Transacção: em regra, nos OIC fechados – através da transacção das 

participações, o participante obtém um ganho ou uma perda, 

resultante, naturalmente, da diferença, positiva ou negativa, entre os 

valores de alienação e de aquisição;  

- Liquidação: na liquidação do OIC, como acontece em qualquer 

sociedade, à extinção do OIC corresponde a extinção das 
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participações, havendo a partilha dos activos do OIC pelos 

participantes na medida das participações detidas, podendo daí 

resultar um ganho ou uma perda, dependendo do valor de aquisição. 

As operações acima sintetizadas, implicam a questão da qualificação 

dos rendimentos para efeitos de se aferir sobre o seu regime de tributação. 

Relembre-se que o rendimento de que beneficiam os participantes é 

uma quota-parte do rendimento que foi gerado no OIC, pode dizer-se, do 

“lucro” resultante do desenvolvimento do objecto do OIC, i.e., da 

realização de investimentos /desinvestimentos nos diversos activos, 

conforme a política de investimentos aplicável. 

A realidade descrita, em termos de geração e fluxos de rendimentos 

OIC/Participantes, é, em grande parte, equivalente à existente entre uma 

normal Sociedade Comercial/Sócios, pelo que, no que se refere às 

questões, pode dizer-se, estruturais da tributação do rendimento, implica a 

consideração do tradicional fenómeno da “dupla tributação económica dos 

lucros distribuídos aos sócios”. 

Exemplificativamente, se um investidor, pessoa singular residente em 

Portugal, investe directamente no mercado 1000 euros em acções, 

transmitindo uma ordem sua, individualizada, para execução por um 

intermediário financeiro, sobre os dividendos que venham a ser 

distribuídos incidirá a retenção na fonte a título definitivo, à taxa liberatória 

de 28%; se, depois, aliena as acções e é realizada uma mais-valias, há lugar 
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a tributação à taxa especial de tributação autónoma, de 28%, sobre o saldo 

anual positivo de mais-valias. Em ambos os casos, o investidor pode 

exercer a opção pelo englobamento. 

Se, alternativamente, optar por realizar o investimento através de um 

fundo de investimento em acções, investindo os 1000 € em unidades de 

participação do fundo, o dito investimento em acções é realizado pelo 

fundo. Caso não existisse qualquer regime especial de tributação, sendo o 

fundo, como património autónomo, desprovido de personalidade jurídica, 

sujeito passivo de imposto de IRC, haveria tributação dos ditos dividendos 

e mais-valias na esfera jurídico-patrimonial do fundo e, depois, a tributação 

dos rendimentos auferidos pelo investidor-participante, aquando da sua 

passagem para este, portanto, os rendimentos seriam novamente tributados 

– consubstanciando o dito fenómeno da dupla tributação económica, aqui, 

dos rendimentos distribuídos aos participantes. 

É este o contexto essencial que justificou que o legislador tenha 

aprovado no EBF um regime especial de tributação do rendimento dos 

fundos/participantes, tendo vigorado desde 1990 até meados de 2015, o 

regime pelo qual o legislador tributava o fundo e isentava os participantes 

(portanto, um regime inverso ao da transparência fiscal prevista no 

Código do IRC), assentando tal solução na fórmula segundo a qual “o 

fundo [era] tributado como se de uma pessoa singular residente se tratasse”. 

Esta solução resolvia, praticamente, todos os problemas identificados 

quanto à dupla tributação fundo/participantes, na medida em que, e por 
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referência ao exemplo acima apresentado, a tributação do investimento 

directo, individual, em acções no mercado, à taxa liberatória de 28%, no 

caso de distribuição de dividendos, e à mesma taxa especial de tributação 

autónoma, no caso de realização de mais-valias, era a mesma que era 

aplicada ao fundo – isentando, depois, o participante quanto à tributação 

dos rendimentos auferidos. Cumpre sublinhar a ideia basilar de tal regime: 

o fundo era tributado como se do investidor (individual, residente) se 

tratasse. Portanto, uma solução, pode dizer-se, de emulação do regime do 

IRS na tributação do fundo, sujeito passivo de IRC, isentando os 

participantes – logo, realizando a neutralidade fiscal entre o investimento 

directo e o investimento através do fundo, evitando a dupla tributação 

económica. 

Tal regime foi substituído pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, o qual 

consagrou um novo regime, justificado pelo mesmo fim do anterior, o de 

evitar dupla tributação económica, mas, assente no princípio inverso, a 

saber, a isenção do fundo e a tributação dos participantes. 

 

4. O REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO EBF 

Dos “fundos de investimento” aos “OIC” – fundos de investimento e 

sociedades de investimento 

Do início dos anos 90 do século passado até 2015, o regime fiscal 

aplicável aos FIM e FII e respectivos participantes foi o consagrado no 
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artigo 22.º (originariamente, artigo 19.º) do Estatuto dos Benefícios Fiscais 

(abreviadamente, EBF) – melhor, e em rigor, aplicável aos “fundos 

constituídos e a operar de acordo com a legislação nacional” (aqui, por 

facilidade e sem preocupação de rigor conceptual, “fundos nacionais”, por 

contraposição aos demais, aqui designados, por contraposição, como 

“fundos estrangeiros”). 

O regime de tributação do EBF para os ditos “fundos nacionais” 

(tributação dos fundos e dos participantes), assentava no que veio a ser 

designado como “tributação à entrada e isenção à saída” – no essencial, e 

como descrito, o fundo era tributado como “se de uma pessoa singular 

residente se tratasse”, ficando os participantes isentos relativamente aos 

rendimentos das unidades de participação, solução que evitava a dupla 

tributação fundo/participantes. 

A partir do momento em que se apresentou a hipótese de concorrência 

das SIM e das SIIMO aos tradicionais FIM e FII, questionou-se qual o 

regime fiscal aplicável aos rendimentos dessas sociedades e dos seus 

accionistas. Relembre-se que essa concorrência surgiu como, meramente, 

potencial, uma vez que – conforme acima exposto – a consagração da 

figura dos SIM, no RJOIC, em 2003, foi desprovida da sua concreta 

regulação, tendo esta sido remetida para legislação especial e vindo a ser 

concretizada, apenas, em 2010, por alteração do próprio RJOIC, através do 

citado Decreto-Lei n.º 71/2010. 

No essencial, a questão colocada referia-se a apurar se às SIM seria 

aplicável o regime geral dos Códigos do IRC e do IRS quanto à tributação, 
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respectivamente, do lucro da sociedade e dos rendimentos dos sócios, quer 

quanto aos lucros distribuídos, com a inerente dupla tributação dos lucros, 

quer quanto a outros rendimentos – v.g. mais-valias resultantes da 

transacção das acções, ou se, antes, seria aplicável o regime fiscal previsto 

no EBF para os fundos de investimento mobiliário. 

O legislador apenas se pronunciou na Lei do Orçamento de Estado 

para 2010, no artigo 118.º, fazendo aplicar às SIM e SIIMO o regime fiscal 

constante do artigo 22.º do EBF, solução que se manteve em vigor até à 

aprovação do Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 -1, o qual, de modo expresso, 

incluiu na previsão do artigo 22.º do EBF as SIM e as SIIMO, pondo termo 

à previsão literal que, apenas, se referia aos FIM e FII. 

Constituiu a finalidade principal do Decreto-Lei n.º 7/2015 a 

concretização da reforma da tributação dos “fundos de investimento”, 

projectada vários anos antes, alterando o regime da “tributação à entrada e 

isenção à saída” para a “isenção à entrada e tributação à saída”. 

 

Notas gerais sobre a evolução do regime de tributação dos OIC no EBF – 

1989, 1990, 2015 

Como referido, o fenómeno de dupla tributação económica justifica 

um regime especial de tributação dos fundos e dos participantes, o que se 

verifica desde a aprovação do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
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O regime vigente entre 1990 e 2015 assentava na previsão do artigo 

22.º, na redacção dada pela Lei n.º 4/902, de 17-2 – tributando o fundo 

(inicialmente, apenas os FIM, depois, também os FII) “por retenção na 

fonte a título de IRS, como se de pessoas singulares se tratasse, ficando, 

todavia, isentos os rendimentos de mais-valias, como tal consideradas para 

efeitos de IRS”, mais consagrando que os participantes, “os sujeitos 

passivos de IRS [titulares] de unidades de participação [nesses fundos] 

[estavam] isentos de IRS relativamente aos rendimentos distribuídos por 

esses fundos”. Portanto, a tributação dos FIM, estes sujeitos passivos de 

IRC, ocorria “como se de pessoas singulares se tratasse”, tributação essa 

que era a única que incidia sobre os rendimentos gerados no fundo – repete-

se: emulando a tributação que incidiria sobre os participantes pessoas 

singulares no caso de investimento directo nos activos que eram objecto de 

investimento pelo fundo. 

Eis a génese da “tributação à entrada e isenção à saída”, vigente até ao 

Decreto-Lei n.º 7/2015, o qual operou a sua substituição por um regime 

assente no princípio inverso, de “isenção à entrada e tributação à saída”! 

Comum a ambos os regimes é o afastamento da aplicação do regime-

regra de tributação, do qual resultaria a tributação do OIC como sujeito 

passivo de IRC e a tributação dos participantes no respectivo imposto sobre 

                                                 
2 Originariamente, aquando da aprovação do EBF pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1-7, o 

legislador consagrou o princípio da “isenção à entrada e tributação à saída”, tendo, 
imediatamente a seguir, através da Lei n.º 4/90, de 17-2, consagrado o princípio da 
“tributação à entrada e da isenção à saída”, com o qual o mercado de “fundos de investimento 
“nacionais” e seus investidores-participantes conviveram até 2015, até à aprovação do 
Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13-1. 
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o rendimento (IRS ou IRC), portanto, evitando o dito regime-regra que na 

tributação das sociedades comerciais/sócios implica a dupla tributação 

económica dos lucros distribuídos aos sócios. 

O actual regime de “isenção à entrada e tributação à saída”, 

consagrado pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, assenta num desdobramento do 

anterior artigo 22.º do EBF (que previa para a tributação do rendimento dos 

fundos e dos participantes) em dois artigos: o artigo 22.º (relativo à 

tributação do rendimento dos OIC) e o 22.º-A (relativo à tributação dos 

rendimentos dos participantes – melhor, e conforme a respectiva epígrafe: 

rendimentos pagos por OIC aos seus participantes) –, regime que constitui 

objecto principal da presente exposição. 

Cumpre repetir que os artigos 22.º e 22.º-A respeitam aos OIC 

mobiliários e imobiliários (FIM/FII, SIM/SIIMO), tendo, portanto, 

integrado a figura contratual e a figura societária na previsão das citadas 

normas, com a consequente caducidade do disposto no artigo 118.º da Lei 

do Orçamento de Estado para 2010, sendo, agora, explicitamente 

indiferente a existência da forma contratual ou da forma societária do OIC, 

para efeitos da aplicação do regime previsto no EBF, ao OIC e aos 

participantes, não sendo aqui abrangidas as outras tipologias de OIC, 

outros “fundos” que têm regimes fiscais próprios no EBF – vg. fundos de 

pensões (cfr. o artigo 16.º), fundos de capital de risco (cfr. o artigo 23.º), 

fundos de investimento imobiliário em recursos florestais (cfr. o artigo 

24.º) – ou fora do EBF – v.g. fundos de investimento imobiliários 

destinados à habitação (cfr. a Lei nº 64-A/2008, de 31-12). 
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É pressuposto da aplicação do mencionado regime que se trate de OIC 

constituído e a operar de acordo com a legislação nacional, na terminologia 

acima proposta, de fundos, melhor “OIC nacionais”, por contraposição aos 

demais, aqui identificados como “OIC estrangeiros”, sendo a tributação do 

rendimento destes OIC e dos respectivos participantes conformada pelas 

regras gerais dos Códigos do IRS e do IRC. 

 

A qualificação dos rendimentos e as operações sobre as participações 

– o modo de obtenção do rendimento pelos participantes 

 

As operações de distribuição de rendimentos, de resgate, alienação 

(por transacção) e, mesmo, de liquidação traduzem acréscimo ou 

decréscimo patrimonial; o mesmo é dizer, no caso de acréscimo, a 

existência de um rendimento, o qual suscita a questão da sua sujeição a 

tributação. Sempre, e sem conceder, tendo presente o imperativo 

constitucional decorrente do princípio da capacidade contributiva de o 

acréscimo patrimonial gerador de obrigação de imposto assentar no 

acréscimo patrimonial líquido, num rendimento líquido. 

Considerando o conjunto de operações identificadas, e partindo da 

posição de um participante pessoa singular residente que realize o 

investimento fora do âmbito de uma actividade empresarial, a qualificação 

dos rendimentos tende a situar-se na tipologia dos rendimentos de capitais 

e das mais-valias. Sem prejuízo da singeleza dessa dicotomia de 

qualificação, a opção que seja alcançada não é, de todo, indiferente. O 
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modo de tributação e respectivas taxas não é indiferente, muito em 

particular para as pessoas singulares. 

Quer quanto à questão da tributação do rendimento líquido, esta 

incindivelmente relacionada com o tratamento das perdas; quer ao nível 

das taxas aplicáveis e da sua aplicação, ou não, por retenção na fonte. 

Como primeira aproximação ao problema das perdas, e conforme o 

entendimento que foi pacificamente corrente desde a solução originária do 

Código do IRS, o legislador não previa o tratamento de perdas em sede dos 

rendimentos de capitais, supõe-se, por não conceber perdas no âmbito de 

fontes geradoras de rendimento de capitais. Dito de outro modo, os 

rendimentos de capitais são, quando muito, nulos, nunca negativos! 

 

O anterior regime do artigo 22.º do EBF – algumas questões 

relevantes sobre a qualificação dos rendimentos dos participantes 

 

A compreensão e a apreciação crítica do regime vigente exigem a 

consideração de alguns aspectos do anterior regime do artigo 22.º do EBF, 

com destaque para alguns dos problemas da interpretação e aplicação 

suscitadas durante a sua longa vigência. 

 

Os “rendimentos” isentos 

 

A montante da questão da concreta qualificação de um qualquer 

rendimento auferido pelos participantes, justifica destacar-se o 

entendimento que foi corrente, estranhamente, “pacificamente corrente”, 
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sobre a isenção à saída que era estabelecida no n.º 2 do artigo 22.º do EBF 

para as pessoas singulares residentes em território português, titulares de 

unidades de participação em FIM ou FII: “[eram] isentos relativamente aos 

rendimentos respeitantes a unidades de participação”. 

De acordo com o dito entendimento corrente, adoptado e praticado 

pela administração fiscal, eram considerados “rendimentos” para efeitos da 

referida isenção os resultantes de distribuição, típicos rendimentos de 

capitais, e os rendimentos resultantes do resgate. Não eram considerando 

abrangidos pela dita isenção, por não serem considerados incluídos na 

previsão legal de “rendimentos” os ganhos resultantes da transacção de UP 

– fenómeno predominante dos fundos fechados –, cuja qualificação era 

pacificamente assente como “mais-valia” sujeita à tributação nos termos 

gerais! 

Apesar da revogação da norma em causa, cumpre, no mínimo, 

manifestar que tal entendimento se apresentava como inaceitável face ao 

conceito fiscal de rendimento vigente no sistema fiscal português desde a 

reforma da tributação do rendimento de 1988 – a saber, o conceito de 

“rendimento acréscimo”, conceito amplo de rendimento que abrange, para 

além do rendimento-produto onde se incluem os “rendimentos de capitais”, 

outros acréscimos patrimoniais, muito em particular, as “mais-valias”. 

Efectivamente, não se apresenta justificado o entendimento de exclusão da 

isenção das mais-valias resultantes de transacção, o qual induzia os fundos 

fechados à distribuição de rendimentos, “isentos” para o participante, 

portanto evitando a valorização do fundo e a realização de mais-valias pelo 
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participante, traduzindo uma solução de injustificado tratamento 

discriminatório dos diversos modos de obtenção do “rendimento” pelos 

participantes, situação de censurável falta de neutralidade fiscal. 

 

Os rendimentos do resgate 

 

A qualificação dos rendimentos derivados do resgate das unidades de 

participação é uma questão de qualificação dos rendimentos que deve ser 

considerada de toda a relevância e que esteve presente durante o longo 

período de vigência da anterior redacção do artigo 22.º. Também neste 

âmbito vigorou o entendimento adoptado pela administração fiscal da 

qualificação dos ganhos decorrentes do resgate como rendimento de 

capitais, com todos os efeitos ao nível do modo e da taxa da sua tributação. 

O mencionado entendimento da administração fiscal, exteriorizado, 

pelo menos, em meados dos anos 90 do século passado, sem prejuízo de 

ter sido suportado noutros momentos e documentos, resultou evidenciado 

a propósito da apreciação do regime fiscal a aplicar ao investimento 

realizado por residentes nas “SICAV Luxemburguesas”, portanto, em 

participações (acções) num OIC societário. 

Sumariamente, a administração fiscal considerou as seguintes 

qualificações, que vieram a conformar a prática fiscal nacional até 2015: 

os rendimentos da distribuição, como rendimentos de capitais; os ganhos 

decorrentes da transacção de UP, como mais-valias, constituindo as perdas 

menos-valias; os rendimentos do resgate, como rendimentos de capitais. 
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Ora, este entendimento que se tornou “corrente” suscita, prima facie, 

apreensão pela diferença (injustificada) de tributação que implica 

relativamente a operações de aquisição e alineação que se apresentam 

económico-financeiramente equivalentes, a saber: as operações de 

subscrição/resgate e as operações de compra/venda. 

Sem prejuízo da inegável relevância da questão em termos jurídico-

fiscais, o contexto económico-financeiro e o concreto contexto normativo 

fiscal terão esbatido a gravidade dos efeitos de tal entendimento, a saber: 

Por um lado, num contexto de crescimento, portanto, de obtenção de 

ganhos, a curto ou médio prazo, as questões de tributação centravam-se, 

maioritariamente, sobre “ganhos” – ainda que a tributação dos ganhos, de 

acordo com a respectiva qualificação, não fosse de todo indiferente face às 

taxas, então, em vigor: taxa especial de 10%, relativamente às mais-valias; 

taxa liberatória de 20%, relativamente aos rendimentos de capitais. 

Também não era de somenos a consideração das perdas no caso de 

transacção, as quais, como menos-valias, eram consideradas para o 

apuramento do saldo anual a tributar (se positivo, à taxa especial de 10%), 

enquanto, de acordo com os efeitos retirados do dito entendimento, as 

perdas resultantes do resgate não tinham qualquer consideração para 

efeitos da obrigação de imposto, considerada a qualificação dos ganhos 

como “rendimentos de capitais”. 

Por outro lado, a referida qualificação dos ganhos do resgate não 

implicava efeitos relevantes para os participantes nos “fundos nacionais”, 

uma vez que vigorava o regime da isenção relativamente aos “rendimentos 
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respeitantes a unidades de participação”; portanto, não suscitava especial 

problema a desconsideração das perdas resultantes do resgate, na medida 

em que os ganhos dos “fundos nacionais” estavam isentos de tributação; 

tudo reconfortado pelo facto de a (devida) qualificação dos ganhos como 

mais-valias e das perdas como menos-valias implicar que as mais-valias, 

porque não eram consideradas abrangidas pela isenção do artigo 22.º 

(segundo o referido entendimento corrente da administração fiscal), 

resultariam tributadas à taxa especial, inicialmente, de 10%, depois, ainda 

na vigência do regime em análise, de 28%. 

É este contexto, especula-se, de predominância do investimento em 

”fundos nacionais”, que terá justificado uma conformação geral, uma 

pacificidade, perante o dito entendimento vigente. 

Naturalmente, e como facilmente decorre do exposto, com a grave 

crise económico-financeira mundial de 2007, a realidade das perdas 

decorrentes do resgate, fortes perdas, no resgate quer de “fundos 

nacionais”, quer de “fundos estrangeiros”, expôs os inaceitáveis efeitos da 

desconsideração das perdas relativas a investimentos que se consideravam 

geradores de “rendimentos de capitais”! Expoente maior dessa gravidade, 

da realização de perdas no resgate, foi a realização de perdas em fundos de 

tesouraria, os quais assentam em investimentos de baixo risco, em 

particular, dívida pública – a dita dívida soberana! Perdas, naturalmente, 

muito mais vincadas nos fundos abertos com políticas de investimento com 

níveis de risco mais elevados. 

 

Ainda as perdas do resgate 
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A enunciada qualificação dos ganhos resultantes das operações de 

resgate como “rendimentos de capitais” confrontava-se, no caso de perdas, 

com o facto de não serem concebíveis “rendimentos de capitais negativos”! 

Independentemente da sua (des)consideração em termos económico-

financeiros, certo é que perante o contexto normativo fiscal, tais perdas em 

matéria de rendimento de capitais – “rendimento negativos” – não eram (e 

não o são, hoje) objecto de qualquer reconhecimento por parte das normas 

fiscais – em particular, não podiam ser deduzidos aos “rendimentos 

positivos”! 

Contudo, e como referido, no contexto fiscal dos “fundos nacionais”, 

tais efeitos, considerando o, então vigente, regime de “isenção à saída”, 

acabavam por não se fazer sentir! Tratava-se de um problema específico 

dos “fundos estrangeiros”, aos quais não se aplicava o regime da isenção à 

saída, mas, antes, aplicava-se o regime geral de tributação dos rendimentos, 

maxime o previsto no Código do IRS. Aqui, o ganho resultante do resgate 

era tributado como rendimento de capital, a taxa liberatória, portanto, por 

retenção na fonte; existindo uma perda, era irrelevante, por, conforme 

entendimento corrente e pacífico, o legislador não conceber perdas em 

matéria de rendimentos de capitais! Não relevavam as perdas! 

No caso de subscrição e resgate de um “fundo estrangeiro” com ganho 

de 1000, aplicando-se uma taxa liberatória de 20%, resultaria uma 

obrigação de imposto de 200; se, num momento seguinte, se realizasse um 

novo investimento no mesmo fundo, daí resultando uma perda de 1000, 
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esta não tinha qualquer relevância por se estar em sede de tributação de 

rendimentos de capitais! 

É, ostensivamente, desconforme ao princípio da capacidade 

contributiva o regime pelo qual ao ganho de uma operação de resgate 

corresponda um imposto a pagar e à perda numa operação seguinte, num 

investimento sobre o mesmo fundo, é desconsiderada – portanto, havendo 

lugar a imposto quando não se verificou, no período, qualquer acréscimo 

patrimonial líquido, mas, antes, decréscimo! 

Consequentemente, o entendimento que conformou o regime anterior 

de tributação dos participantes, que desconsiderava as perdas do resgate, 

em razão de o legislador não conferir relevância ou, talvez, melhor, não 

conceber “rendimentos de capitais negativos”, apresentava-se claramente 

desconforme à “constituição fiscal” por ostensiva violação do princípio da 

capacidade contributiva! Pergunta-se se: por via do (revogado) princípio 

da comunicabilidade das perdas, originariamente consagrado no n.º 1 do 

artigo 55.º do Código do IRS, esses “rendimentos negativos” não seriam 

comunicáveis? 

Esta “irrelevância” foi decisiva para o legislador, através da Lei n.º 82-

E/2014, de 31-12, vir explicitar a qualificação dos ganhos das operações 

de resgate de UP como mais-valias, tendo como consequência directa a 

consideração (a dedução) das perdas (menos-valias), logo, sujeitando a 

tributação, apenas, o saldo positivo das operações de subscrição/resgate. 

Solução adoptada em momento imediatamente anterior à aprovação, pelo 

Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13-1, do regime da tributação à saída. Ora, com 

um regime de tributação à saída dos “fundos nacionais”, o problema do 
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tratamento das perdas do resgate, que se circunscrevia aos “fundos 

estrangeiros”, passou a colocar-se, com toda a acuidade, relativamente ao 

resgate dos “fundos nacionais”. 

 

5. O REGIME APROVADO PELO DECRETO-LEI N.º 7/2015 DE 13-1 

 

A isenção à entrada e a tributação à saída 

 

A reforma da tributação dos OIC operada pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, 

de 13-1, bem entendido, a reforma da tributação dos OIC abrangidos pelo 

EBF – constituídos e a operar de acordo com a legislação nacional (aqui, 

os “fundos nacionais”), substituiu o regime vigente durante cerca de 25 

anos, de “tributação à entrada e isenção à saída” para o regime inverso, de 

“isenção à entrada e tributação à saída”. 

A opção pela substituição do princípio subjacente ao regime de 

tributação tradicional previsto no EBF, começou por ser considerada mais 

de 10 anos antes, com base num estudo promovido pela CMVM, no qual 

se evidenciava a singularidade do modelo português de tributação face a 

um conjunto relevante de países, sendo apresentadas como justificação 

para a reforma o aumento da competitividade dos fundos de investimento 

nacionais, quer para investidores nacionais, quer para investidores 

estrangeiros, considerando desde logo a comparabilidade entre fundos, e o 

facto de os países concorrentes, como Espanha, já aplicarem um regime de 

isenção do OIC – pelo que, numa comparação, um OIC “nacional”, ainda 
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que com uma mesma performance de investimento e rendibilidades, por 

força da tributação à entrada do “fundo nacional”, a sua valorização 

apresentava-se diminuída face à do “OIC estrangeiro”, isento de tributação. 

Assim, a comparabilidade entre OIC sujeitos a tributação e OIC isentos 

constituiu uma das razões para a alteração do regime fiscal – isentando de 

tributação do OIC e tributando os participantes. 

A reforma do regime, desde que foi publicamente suscitada, até à sua 

execução, no início de 2015, arrastou-se por largos anos. 

Especulativamente, justificado por razões de complexidade operacional 

decorrentes da mudança estrutural da tributação, da necessidade e 

complexidade de um regime transitório, e, supõe-se, de razões ligadas ao 

marketing jurídico-fiscal dos fundos de investimento, na medida em que as 

UP dos fundos deixavam de ser um instrumento “isento” para os 

participantes, passando a estar sujeitas à tributação normal, não sendo 

indiferente apresentar o investimento em UP de fundos como isento ou 

como sujeito a tributação, mesmo que a taxas liberatórias e especiais, com 

opção pelo englobamento! Na percepção do investidor médio, a tónica 

estava na (sua) isenção, portanto, na isenção do participante, sendo 

desconhecida ou desconsiderada a tributação do fundo. 

A solução adoptada pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13-1, implicou 

uma alteração da “sistemática” do próprio artigo 22.º do EBF, o qual, 

tradicionalmente, estabelecia as regras de tributação, quer dos fundos, quer 

dos participantes, tendo sido desdobrado em dois artigos: 22.º e artigo 22.º-

A, o primeiro estabelecendo as regras de tributação do OIC, consagrando 
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a mencionada isenção à entrada; o segundo estabelecendo as regras de 

tributação dos participantes, a tributação à saída. 

 

A isenção dos OIC – o artigo 22.º do EBF (Organismos de 

Investimento Coletivo) 

 

Visando o novo regime consagrar a isenção da tributação do OIC, a 

isenção à entrada, justifica-se colocar em evidência a solução legislativa 

de autonomização do novo regime em dois artigos autónomos. O artigo 

22.º (Organismos de Investimento Coletivo), consagra a tributação dos OIC 

– o regime de isenção à entrada – isenção consagrada em 16 números! 

Não constituindo o artigo 22.º objecto de desenvolvimento na presente 

exposição, cumpre alinhar, no mínimo, as seguintes notas quanto aos 

termos em que se encontra estabelecida a isenção à entrada, portanto, a 

isenção de tributação dos OIC. 

Nos n.os 1 e 2 é afirmada a sujeição a tributação do lucro tributável dos 

OIC, sujeitos passivos de IRC, mobiliários e imobiliários, quer na forma 

contratual, quer na forma societária – sujeição que sempre resultaria da 

aplicação das regras gerais de tributação do rendimento, como referido, 

supra –, vindo no n.º 3 a ser “esvaziada” tal tributação desse lucro, ao 

estabelecer que “não são considerados os rendimentos referidos nos artigos 

5.º, 8.º e 10.º do Código do IRS, excepcionando dessa desconsideração 

(isenção!) os rendimentos provenientes de regime fiscal claramente mais 

favorável, “bem como os rendimentos, incluindo os descontos, e gastos 
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relativos a comissões de gestão e outras comissões que revertam para [os 

OIC]”. Portanto, existe isenção relativamente aos rendimentos que 

constituem a contrapartida (directa) principal dos investimentos 

mobiliários e imobiliários: rendimentos de capitais, rendimentos prediais e 

mais-valias, resultam excluídos da isenção alguns “rendimentos 

acessórios”. 

Por recurso a elementos, totalmente, exteriores ao artigo 22.º, vem a 

concluir-se que os OIC se encontram sujeitos a Imposto do Selo, trimestral, 

incidente sobre o Valor Líquido Global do OIC – previsto na verba 29 da 

Tabela Geral do Imposto do Selo. 

Estranho regime de isenção à entrada e tributação à saída! 

Começa por consagrar a sujeição do lucro tributável dos OIC, como 

sujeitos passivos de IRC, para, logo a seguir, “esvaziar” de tributação em 

IRC aquilo que é o seu “core business”– no caso dos OIC mobiliário, o 

rendimento do investimento em valores mobiliários/ instrumentos 

financeiros – os juros, dividendos e mais-valias desses investimentos; só 

certos rendimentos acessórios ou instrumentais da actividade é que são 

objecto de tributação – v.g. algumas comissões. O mesmo nos OIC 

imobiliário, relativamente aos quais, as rendas e mais-valias imobiliárias 

estão sujeitas a IRC, mas isentas! 

O “verdadeiro imposto”, não é propriamente sobre o rendimento, mas 

um Imposto do Selo sobre o valor líquido global do “fundo”, a pagar 

trimestralmente! Sendo certo que este imposto não é formalmente sobre o 

rendimento, pergunta-se se a sua previsão não deveria estar incluída no 

artigo 22.º ou, pelo menos, aí mencionada. 
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Do que vai exposto, resulta que os OIC não gozam de uma isenção 

total de tributação, seja por via das regras de tributação do rendimento, 

previstas no artigo 22.º-A, seja por via do Código do Imposto do Selo. 

 

A tributação dos participantes – o artigo 22.º-A (Rendimentos pagos 

por OIC aos seus participantes) 

 

Constitui nota preliminar essencial à análise do regime consagrado no 

artigo 22.º-A do EBF alertar para a delimitação do seu âmbito pela 

respectiva epígrafe – “rendimentos pagos por OIC aos seus participantes” 

–, na medida em que tal epígrafe deixa antever que a previsão do artigo não 

contempla todos os rendimentos auferidos pelos participantes, em 

particular, os resultantes de transacções das participações no OIC, caso em 

que a contrapartida, de onde possa, eventualmente, resultar o rendimento 

(ganho, mais-valia), é recebida do adquirente. 

A compreensão da solução do artigo 22.º-A convoca, em particular, o 

(re)conhecimento do regime de tributação do Código do IRS relativo às 

taxas liberatórias e às taxas especiais previstas, respectivamente, nos 

artigos 71.º e 72.º, as quais incluem no seu âmbito de aplicação 

rendimentos de capitais, prediais e mais-valias mobiliárias, todos, hoje, 

sujeitos à mesma taxa de tributação, de 28%, quer como taxa liberatória, 

incidente sobre rendimentos de capitais (v.g. juros, dividendos), quer como 

taxa especial, incidente sobre os rendimentos prediais e as mais-valias 

mobiliárias – fruto da evolução legislativa que conduziu a uma 
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homogeneização das taxas de tributação dos diversos tipos de rendimentos 

dos instrumentos financeiros – ultrapassando a discriminação que se 

manteve durante largo período relativamente à tributação de rendimentos 

de capitais e mais-valias de instrumentos financeiros. 

A delimitação do regime do artigo 22.º-A aos “rendimentos pagos por 

OIC aos seus participantes” a título de distribuição (a que se refere as 

alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 22.º-A) e os decorrentes do resgate 

(mencionados nas alíneas b), c) e d) do mesmo n.º 1) abrange, quer os 

rendimentos “pagos” pelos OIC mobiliário, quer os “pagos” pelos OIC 

imobiliário. 

Através de uma alínea adicional, o legislador acrescenta: 

“e) nos restantes casos, nos termos previstos no Código do IRS ou no 

Código do IRC”. 

 

Solução paradoxal ou, mesmo, enigmática, na medida em que através 

da epígrafe delimita o regime aos rendimentos “pagos” pelo OIC, cuja 

identificação parece esgotar-se na previsão das alíneas a) a d), justificando 

perguntar-se se a previsão da alínea e) se refere a outros rendimentos pagos 

ou aos rendimentos que não são pagos pelos OIC (caso em que se trata de 

uma estatuição inócua, dada a delimitação a rendimentos “pagos” operada 

pela dita epígrafe; os demais rendimentos são, naturalmente, tributados nos 

termos gerais dos Códigos do IRS e do IRC). 

A letra das alíneas a), b) e c) contempla os rendimentos “pagos” pelos 

OIC – a saber, os “distribuídos” e os “decorrentes do resgate”; na alínea 

d), são ainda previstos os rendimentos (mais-valias) que resultem da 
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liquidação, para efeitos de as incluir na isenção de tributação dos 

rendimentos de OIC mobiliário para os não residentes3, – o que resulta 

natural, na medida em que tais mais-valias, à semelhança das do resgate, 

também são rendimentos “pagos” pelo OIC. 

Efectivamente, a delimitação do âmbito de aplicação da previsão da 

alínea e) implica considerar: 

 

i) Que o legislador concebe a possibilidade de existirem outros 

rendimentos “pagos” pelo OIC aos participantes, aos quais se aplicam 

não as soluções das (demais) normas do artigo 22.ºA, mas “[os] 

termos previstos no Código do IRS ou no Código do IRC); ou, 

diversamente, 

ii) Que o legislador, tendo previsto nas alíneas a) a d) para (todos) os 

“rendimentos pagos”, vem declarar o que resultaria naturalmente 

aplicável “nos restantes casos”, a saber, que a outros rendimentos, os 

“não pagos” pelo OIC, não sendo abrangidos pelo regime do artigo 

22.º-A, ficam sujeitos aos “termos previstos no Código do IRS ou no 

Código do IRC”. 

                                                 
3 É justificado destacar que foi no âmbito dos OIC mobiliário que o regime de tributação dos 

sujeitos passivos não residentes resultou numa “real e plena isenção”. Efectivamente, a 
isenção de que beneficiavam no regime anterior constituía uma “falsa isenção”, considerando 
que a isenção à saída (a isenção dos participantes) era precedida pela tributação à entrada (a 
tributação do fundo); no actual regime, o fundo está isento (isenção à entrada) e os 
participantes não residentes estão, também, isentos (isenção à saída). 
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Ora, sem prejuízo de se conceder, naturalmente, que se configurem 

outras hipóteses especulativas sobre o teor da solução dessa alínea e), as 

duas hipóteses enunciadas conduzem à seguinte apreciação, 

respectivamente: 

 

i) A solução justificar-se-á se existirem outros rendimentos “pagos”, 

diversos dos previstos nas alíneas a) a d); poderá ser o caso dos 

rendimentos (mais-valias) da liquidação auferidos por residentes, 

relativamente às quais não existe previsão nas alíneas a) a c), quanto 

aos residentes, estando previstas na alínea d), apenas, quando 

auferidas por não residentes – sendo que, neste caso, a sua previsão 

não visa o estabelecimento do modo ou taxa de tributação, mas 

considerar tais mais-valias abrangidas na isenção de tributação dos 

rendimentos de OIC mobiliário auferidos por não residentes. 

ii) A solução da alínea e) não se justifica, será desnecessária, caso a 

previsão se refira aos rendimentos que não sejam pagos pelo OIC aos 

participantes, uma vez que a epígrafe do artigo 22.º-A já delimita a 

sua aplicação aos rendimentos “pagos”, pelo que só a esses é aplicável 

o regime de tributação previsto nesse artigo 22.º-A, ficando os demais 

rendimentos sujeitos às regras gerais – i.e., tributados nos termos 

previstos no Código do IRS ou no Código do IRC –, do que serão 

expoente as mais-valias resultantes da alienação de participações em 

OIC por sujeitos passivos residentes em território português – caso em 

que se forem obtidas fora do âmbito de actividade empresarial, 

incidirá a taxa especial de 28% sobre o saldo positivo das mais-valias 
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mobiliárias, portanto sobre o saldo relativo a todos os instrumentos 

financeiros. 

Ainda que não caiba na presente exposição a análise minuciosa da 

tributação dos diversos rendimentos auferidos pelos participantes dos OIC, 

seja dos “pagos pelo OIC”, seja dos demais rendimentos que possam 

auferir e não sejam pagos pelo OIC, nem sobre a diferença de tributação 

dos rendimentos resultantes da participação em OIC mobiliário e em OIC 

imobiliário, cumpre deixar a nota mínima de que o actual regime implica 

um duplo regime de tributação das mais-valias realizadas com a alienação 

de participações em OIC. Por um lado, as resultantes de participações em 

OIC mobiliário, qualificadas como mais-valias mobiliárias. Por outro lado, 

as resultantes de participações em OIC imobiliário, qualificadas como 

mais-valias imobiliárias – tudo por força do disposto no n.º 13 do artigo 

22.º-A. 

 

6. A DUPLICIDADE DE REGIMES DE TRIBUTAÇÃO DOS 
PARTICIPANTES 

 

OIC mobiliário e tributação de rendimentos de investimento 

instrumentos financeiros. OIC imobiliário e tributação de rendimentos de 

investimento imobiliário 

 

O n.º 13 do artigo 22.º-A estabelece: 
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“para efeitos da aplicação deste regime [do artigo 22.º-A], os 

rendimentos de unidades de participação em fundos de investimento 

imobiliário e as participações sociais em sociedades de investimento 

imobiliário, incluindo as mais-valias que resultem da respectiva 

transmissão onerosa, resgate ou liquidação, são considerados 

rendimentos de bens imóveis”. 

 

Consequentemente, o legislador não considera os rendimentos 

derivados de participações em OIC imobiliário, nem como rendimentos de 

capitais (mobiliários), nem como mais-valias mobiliárias. 

Neste contexto, resultam inaplicáveis as taxas liberatórias e especiais 

às mais-valias resultantes de transacções sobre participações em OIC 

imobiliário. 

A ficção da qualificação dos rendimentos das participações em OIC 

imobiliário como “rendimentos de bens imóveis” parece resultar na 

qualificação dos rendimentos distribuídos como rendimentos prediais e das 

mais-valias como mais-valias imobiliárias4, solução que, no que se refere 

aos residentes, emula a tributação do investimento imobiliário directo, e, 

para os não residentes, consagra um regime próprio de tributação à taxa de 

10%, cuja taxa de tributação é de 10%, qualquer que seja a natureza do 

rendimento imobiliário, portanto, incluindo as mais-valias, sendo que a 

                                                 
4 É neste sentido que a AT manifestou a sua interpretação do n.º 13 do artigo 22.ºA, através da 

Circular n.º 6/2015, considerando “Rendimentos prediais, quando se trate de rendimentos 
distribuídos, ou como mais-valias de bens imóveis, quando se trate de ganhos resultantes da 
respetiva alienação onerosa, incluindo o resgate de unidades de participação, em 
conformidade com os Códigos do IRS ou do IRC, consoante o caso”, mais destacando tal 
natureza para efeito da aplicação das Convenções para evitar a dupla tributação. 
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taxa é aplicável por retenção na fonte aos rendimentos distribuídos e às 

mais-valias resultantes do resgate e constitui uma taxa de tributação 

autónoma nas restantes situações5. 

 

Uma nota sumária quanto ao mencionado “duplo regime”: 

Por um lado, o regime de tributação dos rendimentos estabelecido no 

artigo 22.º-A não consubstancia um regime uno de tributação relativamente 

a OIC mobiliário e a OIC imobiliário, na medida em que as participações 

nos OIC mobiliário são tratadas como instrumentos financeiros e nos OIC 

imobiliário são tratadas como “imóveis”. Assim: 

i) Os rendimentos distribuídos aos participantes nos OIC mobiliário 

constituem rendimentos de capitais, sendo sujeitos a retenção na fonte de 

IRS e de IRC, se os titulares forem residentes (IRS à taxa 28%; IRC à taxa 

de 25%), e isentos de tributação quanto aos não residentes – cfr. as alíneas 

a)i), a)ii) e d) do n.º 1 do artigo 22.º-A. 

ii) Os rendimentos distribuídos aos participantes nos OIC imobiliário 

constituirão rendimentos prediais, sujeitos, quanto aos residentes, a 

retenção na fonte de IRS e IRC em termos idênticos aos rendimentos dos 

                                                 
5 O regime de tributação à taxa de 10%, por um lado, constitui um benefício em comparação 

com o regime geral da tributação dos rendimentos imobiliários (rendimentos prediais e mais-
valias), substituindo-se esta tributação àquela que no regime de tributação à entrada recaía 
sobre o fundo; por outro lado, o não tratamento das mais-valias de tais participações como 
mais-valias de “instrumentos financeiros”, melhor, de valores mobiliários, afasta a aplicação 
da própria isenção geral de que aproveitam os não residentes por via do artigo 27.º do EBF, 
relativamente às mais-valias mobiliárias.  
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OIC mobiliários; quanto aos não residentes, sujeitos a retenção na fonte à 

taxa de 10% – cfr. as alíneas a) c) e d) do n.º 1 e o n.º 13 do artigo 22.º-A. 

iii) As mais-valias das participações nos OIC mobiliário, resultantes 

do resgate, da alienação ou da liquidação, são qualificadas como mais-

valias mobiliárias, sendo as resultantes do resgate, auferidas por titulares 

pessoas singulares residentes (fora de actividade empresarial), sujeitas a 

retenção na fonte (à taxa de 28%); às demais mais-valias, por força do 

disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 22.º-A, aplicar-se-á o regime geral 

de tributação das mais-valias mobiliárias, i.e., no âmbito do IRS, a sujeição 

à taxa especial de 28% (incidente sobre o saldo anual positivo entre as mais 

e menos-valias mobiliárias); as mais-valias auferidas por titulares não 

residentes estão isentas de IRS e de IRC – cfr. as alíneas b) d) e e) do n.º 1 

do artigo 22.º-A e alínea c) do n.º 1 do artigo 72.º do Código do IRS. 

iv) As mais-valias das participações nos OIC imobiliário, resultantes 

do resgate, da alienação ou da liquidação, são qualificadas como mais-

valias imobiliárias, sendo as resultantes do resgate, quando auferidas por 

titulares pessoas singulares residentes (fora de actividade empresarial), 

sujeitas a retenção na fonte idêntica à prevista para o resgate de OIC 

mobiliário; às demais mais-valias, auferidas por residentes, aplicar-se-á o 

regime geral de tributação das mais-valias imobiliárias do IRS, ficando 

sujeitas a englobamento obrigatório; as mais-valias auferidas por titulares 

não residentes são sujeitas a retenção na fonte à taxa de 10%, se resultantes 

do resgate, aplicando-se às demais mais-valias a taxa autónoma de 10% – 

cfr. alíneas b), c) e e) do n.º 1 do artigo 22.º-A. 
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Do exposto, resulta a consagração no artigo 22.º-A de um inédito 

regime de retenção na fonte sobre mais-valias – as decorrentes do 

“resgate”. Inédito, na medida em que o primeiro regime de retenção na 

fonte sobre mais-valias mobiliárias, aprovado pela Lei n.º 30G/2000, de 

29-12 (dita de Reforma Fiscal), tendo entrado em vigor, após diferimentos 

de início de vigência, apenas, em 1-1-2003, foi revogado, logo a seguir, em 

Abril, com efeitos a 1-1-2003! 

A tal regime de retenção na fonte é reservada uma apreciação sumária, 

infra. 

De tais soluções resulta que os rendimentos decorrentes do 

investimento em participações de OIC mobiliário são tratados, se não de 

modo igual, de modo equivalente ao regime de tributação do investimento 

nos demais instrumentos financeiros. Por sua vez, os rendimentos 

decorrentes do investimento em participações de OIC imobiliário são 

tributados de modo equivalente ao dos rendimentos prediais e das mais-

valias imobiliárias. 

A referida equivalência dos rendimentos dos OIC mobiliário aos 

rendimentos dos instrumentos financeiros (em geral), resulta quer da 

aplicação da taxa liberatória de 28% aos rendimentos distribuídos, quer da 

sujeição à taxa especial de 28% das mais-valias, integrando as mais-valias 

(e as menos-valias) o apuramento do saldo anual das mais-valias 

mobiliárias, sujeito à taxa especial de 28%. Tudo sem prejuízo de ser 

imperativo destacar que as mais-valias resultantes do resgate são sujeitas a 
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um regime próprio mais gravoso, em razão da sua sujeição à retenção na 

fonte. 

Quanto ao investimento em participações de OIC imobiliário, por via 

da previsão do n.º 13 do artigo 22.º-A, resulta a equivalência da tributação 

dos respectivos rendimentos como rendimentos prediais e como mais-

valias imobiliárias. 

Neste contexto, pode afirmar-se que a tributação dos rendimentos do 

investimento em participações nos OIC mobiliários se reconduz à 

tributação de rendimentos de instrumentos financeiros, enquanto o 

investimento em participações de OIC imobiliário se reconduz à tributação 

de rendimentos imobiliários, cujos regimes originários de tributação das 

mais-valias no Código do IRS resultavam segregados entre si. Na solução 

originária do artigo 55.º do Código do IRS, as menos-valias mobiliárias 

não eram consideradas no apuramento do saldo global das mais-valias (aí 

incluídas as imobiliárias), apenas relevando por via de reporte. 

Efectivamente, tal segregação, de acordo com as normas vigentes no 

Código do IRS até reforma da Lei n.º 82-E/2014, de 31-12, implicava o 

apuramento de dois saldos de mais-valias para efeitos da tributação – não 

operando a compensação (consolidação) entre mais-valias e menos-valias 

mobiliárias com as mais-valias e menos-valias imobiliárias –, 

considerando o que dispunha o n.º 6 do artigo 55.º. Esta norma previa a 

possibilidade de reporte de perdas das menos-valias mobiliárias, apenas 

quando o sujeito passivo optasse pelo (seu) englobamento, e delimitando 

esse reporte “aos rendimentos da mesma natureza”. Como se retira da 

(vigente) redacção dada à alínea d) do n.º 1 do artigo 55.º pela Lei n.º 82-
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E/2014, de 31-12, aquela limitação foi eliminada no âmbito da reforma 

operada por esta lei ao originário regime das perdas do artigo 55.º, pela 

qual foi eliminado o (inócuo!) regime da comunicabilidade das perdas 

entre as diversas categorias, passando a regime-regra o anterior regime-

excepção. Desta alteração legislativa, resulta a possibilidade de reporte de 

menos-valias mobiliárias, em caso de opção pelo englobamento, sem 

delimitação ou circunscrição desse reporte “aos rendimentos da mesma 

natureza”, i.e., a mais-valias mobiliárias. Mais, deve considerar-se que na 

redacção vigente, mais do que a possibilidade de reporte de menos-valias 

mobiliárias a quaisquer mais-valias realizadas nos cinco anos seguintes, aí 

incluídas as imobiliárias, no caso de opção pelo englobamento das mais-

valias ou menos-valias mobiliárias estas devem ser consideradas 

(consolidadas) para o apuramento do saldo (global) de mais-valias 

realizadas no mesmo ano (aí incluídas as mais-valias imobiliárias) – saldo 

a que se refere o n.º 1 do artigo 43.º do Código do IRS. 

 

O duplo regime de tributação das mais-valias de participações em 

OIC. A tributação dos rendimentos do resgate 

 

Retomando as referências acima feitas ao entendimento que assentava 

na qualificação dos rendimentos do resgate como rendimento de capitais, 

que conformou o tratamento de tais rendimentos durante o quarto de século 

de vigência da anterior redacção do artigo 22.º do EBF, e alguns dos 

tópicos acabados de adiantar sobre o regime de tributação dos rendimentos 
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resultantes do resgate, para efeitos de uma apreciação crítica do novo 

regime consagrado pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13-1, cumpre sintetizar 

e acrescentar: 

i) O entendimento corrente da administração fiscal, vigente desde os 

anos 90 do século passado, assentava na qualificação dos rendimentos 

resultantes do resgate como “rendimentos de capitais”. 

ii) Em proposta-projecto de reforma do regime do artigo 22.º do EBF, 

já no presente século, de modo expresso, era incluída a solução da 

qualificação dos rendimentos do resgate como “rendimentos de capitais”, 

portanto, homologando o dito entendimento da administração fiscal. 

iii) A Lei n.º 82-E/2014, de 31-12, que operou a reforma do Código 

do IRS, veio qualificar, de modo expresso, os rendimentos do “resgate” 

como mais-valias. 

iv) O Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13-1, omitiu qualquer qualificação 

expressa dos rendimentos do resgate, conformando o seu enunciado com a 

qualificação realizada no Código do IRS pela citada Lei n.º 82-E/2014, de 

31-12, treze dias antes, assumindo, na letra do artigo 22.º-A, as “mais-

valias” resultantes do “resgate”, e, ao mesmo, tempo, sujeitando a retenção 

na fonte essas mais-valias. Portanto, independentemente da qualificação 

operada no Código do IRS, o legislador fiscal dos OIC consagrou um 

inédito regime de retenção na fonte sobre “mais-valias”, regime típico, 

tradicional, de tributação dos rendimentos de capitais. 

 

Neste contexto, é legítimo concluir e afirmar-se “um mau perder do 

legislador fiscal dos OIC”! 
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Efectivamente, a Lei n.º 82-E/2014, de 31-12, por via da alteração da 

redacção do artigo 10.º do Código do IRS, consagrou: 

 

Artigo 10.º (Mais-valias) 

“1 - Constituem mais-valias os ganhos obtidos que, não sendo 

considerados rendimentos empresariais e profissionais, de capitais ou 

prediais, resultem de: 

a) […] 

b) Alienação onerosa de partes sociais e de outros valores mo- 

biliários, incluindo: […] 

4) O reembolso de obrigações e outros títulos de dívida; 

5) O resgate de unidades de participação em fundos de investimento e a 

liquidação destes fundos; 

[…]” 

Ao mesmo tempo, na mesma lei, foi alterada a alínea j) do n.º 2 do 

artigo 5.º do Código do IRS, passando a consagrar, de modo explícito, 

como rendimentos de capitais “os rendimentos distribuídos das unidades 

de participação em fundos de investimento”, em substituição da anterior 

redacção que se referia aos “rendimentos das unidades de participação em 

fundos de investimento”6. 

                                                 
6 A menção a “fundos de investimento”, quer no artigo 5.º, quer no artigo 10.º, deve, natural e 

necessariamente, entender-se como abrangendo as formas societárias de investimento 
colectivo, portanto, as sociedades de investimento mobiliário e as sociedades de 
investimento imobiliário, portanto, e pelo que vai exposto, sobre a forma contratual e a forma 
societária dos OIC, deve considerar-se a referência, não só a “unidades de participação em 
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Cumpre, prontamente, afirmar que o legislador se limitou a uma mera 

explicitação da qualificação dos rendimentos resultantes do resgate! Tal 

deve ser declarado de modo pronto e firme, rejeitando-se que tenha havido 

uma qualquer alteração de qualificação. A novidade traduziu-se na 

enunciação expressa da qualificação pelo legislador – da qual resultou 

frontal contrariedade ao entendimento corrente da administração fiscal! 

Portanto, afigura-se abusivo afirmar-se que o legislador alterou a 

qualificação de rendimentos, passando a qualificação de rendimentos de 

capitais para mais-valias. Das soluções legais anteriores, bem se podia 

retirar e fundamentar a qualificação dos ganhos do resgate como mais-

valias, pela sua natureza ou substância. Das operações subjacentes, resulta 

a possibilidade de o investimento poder ser gerador de ganhos ou perdas, 

devendo, por força dos princípios fundamentais da constituição fiscal, 

maxime do princípio da capacidade contributiva, relevar as perdas 

realizadas. 

A única alteração de fundo que a solução legal há-de ter implicado é 

a relativa ao procedimento de gestão fiscal, uma vez que a administração 

fiscal passou, necessariamente, a ter de conformar a prática de quaisquer 

actos do procedimento de liquidação (latu senso) à qualificação dos 

rendimentos do resgate como mais-valias e as perdas como menos-valias. 

A antecipação do legislador do IRS ao legislador do EBF (ao supra 

denominado legislador fiscal dos OIC) inibiu este de consagrar legalmente 

a qualificação dos ganhos do resgate como rendimentos de capitais. Por 

                                                 
fundos de investimento”, mas a “participações em OIC”, incluindo, assim, as acções detidas 
nas SIM e SIIMO. 
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imperativo de coerência legislativa, não restava ao legislador fiscal dos 

OIC outra solução que não a de aceitar a qualificação operada pelo 

legislador do IRS. 

Efectivamente, no seguimento da qualificação consagrada pela Lei n.º 

82-E/2014, em 31 de Dezembro de 2014, poucos dias depois, o Decreto-

Lei n.º 7/2015, em 13 de Janeiro de 2015, de reforma da tributação dos 

“OIC nacionais”, não veio fixar qualquer qualificação para os rendimentos 

do resgate (portanto, abandonando a qualificação como “rendimentos de 

capitais” que chegou a constar de projecto de diploma) – ou seja, não 

sustentando o entendimento corrente, sedimentado (imposto) durante 

quase 25 anos. Sem prejuízo, consagrou um regime de tributação de mais-

valias por retenção na fonte, a saber, dos rendimentos do resgate, à 

semelhança da tributação dos rendimentos de capitais! 

Tal retenção na fonte traduz-se na adopção de uma solução que se 

pode considerar “híbrida”, a saber, um “inédito” regime de retenção na 

fonte sobre mais-valias! Repete-se, o artigo 22.º-A nada diz sobre a 

“qualificação”, respeitando a qualificação consagrada no Código do IRS, 

mas, ao mesmo tempo, consagra uma solução pela qual esses ganhos são 

tratados como rendimentos de capitais, ao sujeitar esses ganhos a uma 

retenção à taxa de 28%! Daí a menção a um “inédito regime de retenção 

na fonte sobre mais-valias”! 

No âmbito do anterior regime da “isenção à saída” do artigo 22.º do 

EBF, a questão da qualificação dos rendimentos do resgate como 

rendimentos de capitais não suscitava especial apreensão para os 
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participantes em “fundos nacionais”, pessoas singulares residentes (fora do 

âmbito de uma actividade empresarial), uma vez que, massivamente, os 

investimentos tinham por objecto fundos abertos, cujo resgate estava 

isento. Diversamente, a qualificação já assumia toda a relevância no caso 

de investimento em “fundos estrangeiros”, não só pela diferença de taxa de 

tributação de rendimentos de capitais e de mais-valias mobiliárias, mas, em 

particular, no caso de realização de perdas no resgate. 

Com a adopção do regime de “tributação à saída”, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13-1, a qualificação dos rendimentos resultantes 

do resgate e o seu modo de tributação, por confronto, em particular, com o 

tratamento das demais mais-valias resultantes do investimento em “OIC 

nacionais”, passou a assumir toda a relevância. Pode, desde já, adiantar-se 

que o regime de retenção na fonte implica a discriminação negativa da 

tributação dos “OIC nacionais” em que os rendimentos sejam obtidos por 

via do resgate – como é típico da generalidade dos OIC abertos. 

 

“OIC nacionais” e “OIC estrangeiros”. Discriminação negativa da 

tributação dos rendimentos do resgate de “OIC nacionais” 

 

A discriminação negativa da tributação dos rendimentos do resgate de 

“OIC nacionais” de pessoas singulares residentes, decorre, em particular: 

 

i)  Do regime aplicável às menos-valias decorrentes do resgate nos OIC 

mobiliário. 
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ii) D

a diversidade de regime entre “fundos nacionais” e “fundos 

estrangeiros”. 

i) Do regime aplicável às menos-valias decorrentes do resgate nos 

OIC mobiliário. 

 

Questão de relevo na apreciação do regime de tributação dos 

rendimentos do resgate é o de saber qual o tratamento das perdas, i.e., das 

menos-valias decorrentes do resgate, seja quando no mesmo período de 

tributação se verifique apenas a realização de perdas em um ou mais 

resgates, seja quando se verifiquem resgates, uns, com ganhos, outros, com 

perdas, em qualquer caso, relativamente a participações no mesmo OIC ou 

em diferentes OIC. 

Afastada a sua desconsideração absoluta, como acontecia na vigência 

do entendimento dos ganhos de resgate como rendimentos de capitais, 

afigura-se que essas perdas poderão relevar por via do exercício da opção 

pelo englobamento prevista no n.º 2 do artigo 22.º-A. 

Contudo, a ser a via do englobamento a solução para a consideração 

das perdas resultantes do resgate, daí decorrem vários efeitos indesejáveis, 

não só em termos do ónus de gestão fiscal que recai sobre o sujeito passivo, 

tornando mais complexo o modo de tributação, mas, também, pelos efeitos 

decorrentes do exercício da opção pelo englobamento, designadamente, se 

se concluir que dessa opção resulta a obrigatoriedade de englobamento de 

todas as demais mais-valias mobiliárias e a sujeição a tributação 
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progressiva, assim se considere que esse englobamento é conformado pela 

aplicação da regra estabelecida no n.º 5 do artigo 22.º do Código do IRS. 

Exemplificativamente, no caso de um resgate com ganho de 1000, há 

lugar a retenção na fonte (28%); se, num outro resgate, se realizar uma 

perda de igual valor, esta apenas relevará a final, por via do exercício da 

opção pelo englobamento; verificando-se um novo investimento e, depois, 

um resgate com ganho, este estará sujeito a retenção na fonte, portanto, há 

novo pagamento de imposto, desconsiderando a perda anteriormente 

realizada. 

Efectivamente, da articulação das regras gerais previstas no Código 

do IRS, em particular, no artigo 22.º, com as regras especiais previstas no 

artigo 22.º-A do EBF, afigura-se que a relevância dessas perdas, dessas 

menos-valias, há-de operar por via do “englobamento” (solução que, 

apesar de sedimentada, não pode deixar de se considerar estranha – 

englobamento de perdas!); isto é, a tributação de um resultado consolidado 

de ganhos e perdas do resgate de OIC, de um saldo global (positivo ou 

negativo), exige o exercício da opção pelo englobamento desses ganhos e 

perdas! 

Ora, tal solução justifica uma nova interrogação: o englobamento 

dessas perdas (menos-valias) obriga ao englobamento de todas as mais-

valias de outros valores mobiliários/ instrumentos financeiros, em 

aplicação das regras gerais relativas ao exercício dessa opção? 

A ser assim, o novo regime vem a consistir numa solução complexa 

de tributação para o investidor, o qual, no anterior regime de isenção à 

saída, não era onerado com obrigações fiscais e, agora, fica com o ónus da 
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gestão fiscal de um regime que se apresenta simplificado no caso de os 

resgates não implicarem perdas, uma vez que a tributação opera por 

retenção na fonte a título definitivo (sem prejuízo da opção pelo 

englobamento) e apresentando-se complexo, no caso de existirem resgates 

dos quais tenham resultado perdas! 

 

ii) Da diversidade de regime entre “fundos nacionais” e “fundos 

estrangeiros”. 

 

Adicionalmente, tal solução implica uma discriminação entre os 

“fundos nacionais” e os “fundos estrangeiros”. Na medida em que o regime 

do artigo 22.º-A (apenas) se aplica aos “fundos nacionais”, o mencionado 

regime de retenção na fonte sobre as mais-valias do resgate não se aplica 

aos “fundos estrangeiros”, sendo a estes aplicável o regime (geral) do 

Código do IRS. Ora, qualificando o Código do IRS o ganho do resgate 

como mais-valia e não consagrando qualquer regime de retenção na fonte 

sobre mais-valias, a tributação do ganhos e perdas do investimento em 

“fundos estrangeiros” incide sobre o resultado consolidado de ganhos e 

perdas, i.e., incide sobre o saldo anual (positivo) entre mais e menos-valias, 

este, sujeito à liquidação de imposto à taxa (especial) de 28%! Não há 

qualquer retenção na fonte. 

Efectivamente, por aplicação das regras gerais de tributação das mais-

valias do resgate de participações em OIC mobiliário, i.e., por aplicação do 

Código do IRS, se no resgate de OIC estrangeiros houver perdas, estas são 
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qualificadas como menos-valias, logo, apura-se um saldo entre as mais e 

menos-valias que sejam realizadas nas diversas operações de 

subscrição/resgate efectuadas durante o ano fiscal. Portanto, consolida-se 

o resultado e só se houver um saldo positivo é que haverá tributação. 

Mais, se houver uma perda no resgate de participações em “OIC 

estrangeiros”, poderá ser consolidada com as mais-valias, de qualquer tipo, 

decorrentes de outros OIC mobiliários ou de outros instrumentos 

financeiros, incluindo, note-se, “OIC imobiliários estrangeiros”! 

Naturalmente, se o saldo total do investimento em instrumentos 

financeiros, aí incluídas as mais-valias e menos-valias decorrentes de 

participações em OIC imobiliário, se traduzir em perda, esta será objecto 

de reporte nos termos gerais, i.e., de acordo com o regime do artigo 55.º do 

Código do IRS. 

Portanto, e ainda em termos comparativos, o investimento num “fundo 

estrangeiro” que tenha assente em diversas operações de subscrição e 

resgate pelas quais, a final, o resultado é nulo ou negativo não implica 

qualquer tributação durante o respectivo ano fiscal. Se o investimento tiver 

por objecto “fundos nacionais”, em que existem ganhos e perdas nas 

diversas operações de resgate, há lugar ao pagamento de imposto em cada 

resgate, do qual resultem ganhos (por via da mencionada retenção na fonte 

a título definitivo, à taxa de 28%) e, no caso de perdas, em um ou mais 

resgates, a sua relevância apenas operará por via do exercício da opção pelo 

englobamento com as adversidades acima mencionadas. 
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7. NOTAS FINAIS. CONSTITUIÇÃO FISCAL, PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE, QUALIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS, MODO E TAXAS DE 
TRIBUTAÇÃO 

 

Qualificações por via regulamentar? Os “modelos declarativos” e 

respectivas instruções de preenchimento 

 

Em matéria da qualificação do rendimento dos instrumentos 

financeiros, apresenta-se desnecessário afirmar e reconhecer o 

enquadramento que a constituição fiscal estabelece quanto à determinação 

dos elementos essenciais dos impostos (relevando aqui, em particular, a 

incidência e a taxa – incluindo-se as normas de determinação da matéria 

colectável de desenvolvimento das normas de incidência), a saber, a 

reserva de lei parlamentar, manifestação do exigente princípio da 

legalidade dos impostos. Contudo, a prática regulamentar no contexto 

normativo fiscal dos instrumentos financeiros justifica uma sumária nota, 

uma vez que se encontram soluções regulamentares de aprovação de 

modelos declarativos e respectivas instruções de preenchimento através 

das quais é realizada uma verdadeira conformação das referidas matérias 

do núcleo essencial dos impostos. 

Não cabendo, no tempo e no espaço da presente exposição, o 

desenvolvimento de tal questão, é imperativa uma breve nota, quanto a 

casos ostensivos da referida prática, a saber, quanto a: 
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i) Qualificação dos ganhos resultantes do reembolso de obrigações 

adquiridas em mercado abaixo do par e a Informação Vinculativa 3021, 

divulgada em 13-11-2012. 

ii) Tributação dos montantes pagos aos participantes no caso de 

liquidação de OIC e o “modelo 13” e a Portaria n.º 415/2012, de 17-12. 

 

A primeira situação justifica-se por se apresentar, no espectro 

legislativo-regulamentar da tributação dos instrumentos financeiros dos 

últimos anos, como (primeira?) manifestação evidente do fenómeno da 

qualificação dos instrumentos financeiros que justifica a presente 

exposição. A segunda, por se referir à concretização da mesma qualificação 

no que se refere à tributação de participações em OIC, já no âmbito do 

regime aprovado pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13-1. 

 

Concretizando 

 

A qualificação do ganho inerente à diferença entre o custo de 

aquisição e o valor de reembolso de obrigações adquiridas abaixo do par 

 

Através de Informação Vinculativa, divulgada em 13-11-2012 7, a 

administração fiscal considerou, para efeitos de tributação em IRS, como 

                                                 
7 Informação vinculativa 3021, com despacho concordante do substituto legal do Director-

Geral, datado de 1/10/2012, divulgada em 13-11-2012 e identificada como “Regime de 
tributação em sede de IRS, do ganho inerente à diferença entre o custo de aquisição e o valor 
de reembolso de obrigações adquiridas no mercado bolsista a uma cotação ‘abaixo do par’”. 
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rendimentos de capitais o “ganho inerente à diferença entre o custo de 

aquisição e o valor de reembolso de obrigações adquiridas no mercado 

bolsista a uma cotação «abaixo do par»”, entendimento que não beneficiou, 

de todo, da adesão de doutrina fiscal respeitável, a qual, em sentido 

contrário, veio fundamentar a qualificação de tais rendimentos como mais-

valias8. 

Através da Portaria n.º 415/2012, de 17-12, foram aprovadas novas 

instruções de preenchimento da declaração modelo 13 (aprovada pela 

Portaria n.º 698/2002, de 25-6), por alteração das anteriores, modelo 

aprovado para efeitos do disposto no artigo 124.º do Código do IRS. Dessas 

instruções resultou a conformação dos termos declarativos a cumprir pela 

instituições de crédito e sociedades financeiras obrigados ao seu 

preenchimento e comunicação à AT, passando a ter como subjacente a 

qualificação como rendimentos de capitais dos ganhos resultantes de 

transacções adquiridas em mercado abaixo do par e reembolsadas ao par – 

qualificação relativamente à qual, em momento anterior a tais instruções, 

se suscitaram fundadas dúvidas perante a falta de previsão literal do 

Código do IRS. 

Assim, na prática, por via das ditas instruções de preenchimento, 

aprovadas em 17-12-2012, veio a ser homologado o entendimento 

                                                 
8 Sobre a qualificação dos ganhos como mais-valias, cfr. António Lobo Xavier/ António Pedro 

Braga/Francisco Mendes da Silva – “A tributação em IRS dos ganhos derivados do 
reembolso de obrigações adquiridas abaixo do preço de emissão”, in Revista de Finanças 
Públicas e Direito Fiscal, Ano 7, N. 2 – Verão. Em consonância com a qualificação realizada 
na Informação Vinculativa, cfr. José Alberto Pinheiro Pinto – “Tributação em IRS do 
reembolso de obrigações”, Revista TOC n. 154, Janeiro – 2013. 
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administrativo divulgado no mês anterior, através da mencionada 

Informação Vinculativa 3021! 

O referido entendimento administrativo-regulamentar veio, bem, a ser 

contrariado pelo legislador, através da Lei n.º 82-E/2014, de 31-12, no 

Código do IRS, explicitando a qualificação como “mais-valias”, através da 

subalínea 4) da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do Código do IRS. Esta é a 

qualificação conforme ao princípio da capacidade contributiva, por dar 

relevância às perdas realizadas em operações sobre obrigações, quer as de 

aquisição e reembolso, quer as transacções de compra e venda; tudo, para 

além de obviar à inexequibilidade de aplicação da retenção na fonte que 

resultava implicada da qualificação como rendimentos de capitais. 

 

Os montantes pagos na liquidação dos OIC 

 

No que se refere à tributação dos rendimentos dos OIC, encontra-se 

exemplo da dita intervenção regulamentar, quanto à tributação dos 

rendimentos obtidos pelos participantes na liquidação de um OIC – aqui, a 

intervenção não se verifica em sede da qualificação do rendimento, em 

termos de “categorias” de rendimentos, mas do respectivo subtipo e do 

modo e taxa de tributação aplicáveis. 

No momento da liquidação do OIC, havendo distribuição ou 

pagamento da respectiva quota da partilha a cada participante, suscita-se a 

questão de aferir se existe rendimento e, em caso afirmativo, qual a sua 

qualificação e, consequentemente, o seu regime de tributação! 

Como se qualifica o rendimento resultante da liquidação? 
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Decorre do exposto que tal ganho merece a qualificação, no próprio 

artigo 22.º-A, como mais-valias, utilizando e distinguindo o conceito de 

mais-valias decorrente da liquidação das mais-valias que resultam das 

operações de alienação e de resgate9 – ao considerar o rendimento como 

uma mais-valia, tem subjacente o reconhecimento da possibilidade de 

existência de menos-valias resultante da operação de liquidação (v.g. 

desvalorização da participação entre o momento da aquisição na sua 

emissão ou em transacção ulterior). 

No que se refere à declaração dos rendimentos resultantes da 

liquidação das participações no OIC, o modelo declarativo 

regulamentarmente aprovado – o Anexo G à declaração Modelo 3 – 

proporciona a sua declaração de acordo com o (mesmo) regime que aí 

prevê para as mais-valias do resgate – a saber, no quadro 11B – relativo ao 

exercício da opção pelo englobamento, portanto, tendo como pressuposto 

que, a montante, se deu a tributação por retenção na fonte a título definitivo 

das mais-valias! 

Assim, por via regulamentar, o contribuinte fica confinado a declarar 

de acordo com a qualificação subjacente ao instrumento regulamentar, 

ainda que dele discorde por entender não ter fundamento na lei! O 

contribuinte não pode, pura e simplesmente, declarar as mais-valias que 

tenha obtido com a liquidação, em termos de integrarem o saldo anual 

apurado entre as mais e menos-valias de outros instrumentos financeiros, 

                                                 
9 Como mencionado, tal referência literal a ambos os tipos de mais-valia, portanto, a sua 

distinção ou segregação, encontra-se na alínea d) do n.º 1 e no n.º 13 do artigo 22.º-A, para 
além do estabelecido na subalínea 5) da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do Código do IRS.  
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no caso de se tratar de OIC mobiliário, ou no saldo de mais e menos-valias 

imobiliárias, no caso de se tratar de OIC imobiliário. 

A montante, acresce a dificuldade ou, mesmo, impossibilidade de 

efectivar a retenção na fonte. Tal retenção na fonte nunca poderá recair 

sobre o montante pago aos participantes, mas, apenas, sobre a parte desse 

valor que constitua (eventualmente) mais-valia (montante que poderá ser 

desconhecido por parte da entidade pagadora – que, em princípio, será o 

depositário do OIC ou pela entidade registadora ou depositária das 

participações, considerando que no RGOIC, até à sua alteração pelo 

Decreto-Lei n.º 56/2018, de 9-7, eram admitidas a forma de representação 

escritural e a forma de representação titulada). 

Especificamente, quanto aos OIC imobiliário, cumpre evidenciar que, 

independentemente da impossibilidade ou dificuldade da sua 

concretização, a aplicar-se a dita retenção na fonte à taxa de 28%, para 

além dos problemas acima enunciados da dificuldade de relevarem 

eventuais as perdas, tal solução choca com a solução estabelecida no n.º 13 

do artigo 22.º-A, pela qual as mais-valias das participações em OIC 

imobiliário são consideradas como mais-valias de bens imóveis, sendo que 

a estes lhes corresponde no Código do IRS, quanto a sujeitos passivos 

residentes, um regime de englobamento obrigatório, portanto a sujeição às 

taxas gerais progressivas. A aplicar-se a retenção na fonte, resultaria “mais 

um” regime de tributação de mais valias. Por um lado, as resultantes da 

alienação (transacção) das participações, sujeitas a englobamento (em 

metade do seu valor), de acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 22.º 

e do n.º 2 do artigo 43.º, ambos do Código do IRS. Por outro lado, as 



VELHOS E ACTUAIS PROBLEMAS DA QUALIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 
A REFORMA DO IRS E O NOVO REGIME FISCAL DOS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO 
____________________________________________________________ 
 

 

REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP                                                                                     (2019) I:2 
60 || 64 

   

resultantes do resgate (e da liquidação, a aceitar-se a solução subjacente ao 

modelo declarativo), sujeitas a retenção na fonte, cabendo ao contribuinte 

exercer a opção pelo englobamento! 

Efectivamente, no momento declarativo, os problemas gerados não 

abrangem apenas o sujeito passivo-contribuinte. A montante do 

pagamento, a entidade pagadora dos rendimentos da liquidação, confronta-

se com a inexistência de fundamento legal para assumir a qualidade de 

sujeito passivo como substituto tributário, na medida em que o artigo 22.º-

A apenas determinou o regime de retenção na fonte sobre as mais-valias 

do resgate, quando, por sua vez, o modelo declarativo, ao prever a opção 

pelo englobamento no caso de “resgate/liquidação”, pressupõe que os 

rendimentos da liquidação estão sujeitos a retenção na fonte em termos 

equivalentes aos do resgate! 

Ora, efectivamente, por força do princípio da legalidade fiscal, é 

imperativo que a qualificação do rendimento, o modo e taxa de tributação 

respeitem a reserva de lei formal, pelo que, no caso em apreço, não se pode 

fazer tábua rasa da solução legal de qualificação, consagrada no artigo 22.º-

A, pela qual o legislador distingue, de modo claro, entre mais-valias do 

resgate, da alienação e da liquidação, e quanto ao modo e taxa de 

tributação, apenas submete a retenção na fonte as mais-valias decorrentes 

do resgate! É quanto aos rendimentos decorrentes do resgate que a alínea 

b) do n.º 1 do artigo 22.º-A estabelece a sujeição a retenção na fonte! 

Recuperando o exposto inicialmente sobre os rendimentos que as 

participações em OIC podem originar, são abrangidos pelo regime do 
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artigo 22.º-A os rendimentos “pagos” pelo OIC, sendo objecto de previsão 

expressa os rendimentos decorrentes: de “distribuição”, conforme as 

alíneas a) e c) do n.º 1; de “resgate”, conforme as alíneas b), c) e d) do n.º 

1 (com sujeição, para as pessoas singulares residentes, dos rendimentos 

decorrentes do resgate à mencionada retenção na fonte); de outras 

operações, aí incluídas as mais-valias (eventuais) decorrentes da 

“liquidação” de OIC mobiliários, quando os titulares sejam não residentes, 

conforme a alínea d) do mesmo n.º 1. 

Nos restantes casos, portanto, nos casos não tipificados nas 

mencionadas normas, dispõe a alínea e) do n.º 1 do artigo 22.º-A que os 

rendimentos são tributados “nos termos previstos no Código do IRS ou no 

Código do IRC”. Considerando o que acima foi problematizado sobre esta 

previsão legal, necessariamente, serão aqui abrangidos outros rendimentos 

“pagos” pelo OIC aos participantes, não previstos nas alíneas a) a d), logo 

as eventuais mais-valias resultantes dos montantes pagos na liquidação a 

sujeitos passivos residentes. 

A demonstração do carácter abusivo, por contrariedade à lei, da 

enunciada conformação regulamentar da tributação das mais-valias da 

liquidação à tributação das mais-valias do resgate, e recapitulando o 

exposto, decorre, singelamente, de: 

 

- A alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º-A do EBF (apenas) submeter a 

retenção na fonte as mais-valias “decorrentes do resgate”; 

- O legislador ter em conta a especificidade dos rendimentos 

decorrentes da liquidação, ao mencionar a “liquidação”, expressamente, na 
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alínea d) do mesmo n.º 1 e no n.º 13, referindo “a resgate ou liquidação”, 

portanto, não assimilando ou confundindo as mais-valias decorrentes 

dessas operações10; 

- Para os casos não especificamente previstos, a alínea e) consagrar a 

aplicação das regras gerais dos Códigos do IRS e do IRC, portanto, a outros 

rendimentos “pagos por OIC aos seus participantes”, não previstos nas 

alíneas a) a d), aí incluídas as mais-valias resultantes da liquidação. 

 

A mesma questão é suscitada em termos equivalentes na tributação 

dos rendimentos decorrentes de participações em OIC imobiliário obtidos 

por não residentes, sendo a taxa de 10% aplicada por retenção na fonte 

quando se trate de “rendimentos distribuídos ou decorrentes de operações 

de resgate” e aplicada autonomamente “nas restantes situações”. 

Neste contexto, pode concluir-se que das normas relevantes resulta 

que as (únicas) mais-valias resultantes do investimento em participações 

em OIC que estão sujeitas ao (inédito) regime de retenção na fonte são as 

“decorrentes do resgate”, não abrangendo a norma as obtidas por via de 

outras operações, seja de transacção, seja de liquidação! 

Tudo, como mencionado, independentemente das questões sobre a 

(im)possibilidade de operacionalizar um regime de retenção da fonte em 

operações de liquidação, desde logo pelo desconhecimento que a entidade 

pagadora do montante devido na partilha tenha quanto à (in)existência de 

                                                 
10 Distinção, de resto, reconhecida pela própria AT, através da Circular n.º 6/2015, quer ao 

considerar a existência da operação (conceito) de liquidação, quer ao considerar os diversos 
tipos de mais-valias das diversas operações: resgate, alienação e liquidação. 
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mais-valia por parte do participante – conhecimento que poderá existir no 

caso de OIC abertos, na medida em que o investimento e desinvestimento 

se concretiza por operações de subscrição e resgate contra o OIC; já não 

no caso de OIC fechados em que se verificam aquisições e alienações entre 

investidores-participantes. 

 

A FINAL 

 

A qualificação dos rendimentos e o modo e taxa de tributação hão-de 

resultar, por imperativo constitucional, das normas legais e não das normas 

regulamentares, em respeito do princípio da legalidade fiscal na sua 

vertente de reserva de lei em sentido formal! 

As mencionadas soluções regulamentares, de consagração de uma 

determinada interpretação sobre as “qualificações” dos rendimentos e 

modo e taxas de tributação implicam a conformação do contribuinte à 

interpretação que lhes subjaz, na medida em que os termos declarativos 

que lhe são proporcionados estão confinados aos termos desses modelos 

declarativos! 

Não cabendo aqui o desenvolvimento, resulta óbvio que a 

impossibilidade de o contribuinte declarar de acordo com a sua 

interpretação da lei, ficando confinado, inelutavelmente, a declarar de 

acordo com a interpretação subjacente ao modelo declarativo, justifica 

adequada reflexão ao nível das garantias dos contribuintes e do princípio 

da legalidade fiscal! 
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Efectivamente, o que vai enunciado é da maior relevância em sede das 

garantias dos contribuintes, na medida em que, se o modelo declarativo 

(aprovado por via regulamentar) impede o contribuinte, enquanto 

intérprete e aplicador da lei, de cumprir livremente as suas obrigações 

declarativas, confina-o aos termos declarativos consagrados 

regulamentarmente, fazendo recair sobre si um gigantesco ónus de, depois, 

socorrer-se das garantias de natureza impugnatória, administrativas ou 

judiciais, para reconstituir a legalidade. 

Corrige-se: tal confinamento e ónus não se aplicam apenas ao sujeito 

passivo-contribuinte, mas aos demais sujeitos passivos, em particular ao 

putativo retentor, substituto tributário! 

Provocatoriamente, pergunta-se: os modelos declarativos não 

deveriam prever, nas respectivas “quadrículas”, uma opção do tipo “outro 

regime/especificar” ou, na falta, a possibilidade de assinalar o 

preenchimento com “objecção de consciência fiscal”? 

O presente artigo traduz a conferência proferida no âmbito das XXI Jornadas Fiscais da Universidade Lusiada (Lisboa) – 
Imposto: questões actuais –, realizadas em 3 de Maio de 2017. Integra a publicação física “Imposto: questões actuais”, 
PIRES, Manuel, coord. ; PIRES, Rita Calçada, coord. (2019) - Lisboa: Universidade Lusíada. ISBN 978-989-640-227-3.
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participantes e o regime fiscal” – 27 de Outubro de 2016 (Lisboa); – “A Reforma do Regime de Tributação dos Organismos 
de Investimento Colectivo pelo DL n.º 7/2015, de 13 de Janeiro - A tributação à saída dos fundos de investimento e o 
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