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News Flash nº 4/2014
Os impostos peça a peça
Decreto Legislativo Presidencial
n.º 1/14, de 13 de Outubro
Regime Fiscal dos Organismos de
Investimento Colectivo



Imposto de Consumo, sobre as comissões
de gestão cobradas pelas entidades
gestoras.

Adicionalmente, os OIC imobiliários de
subscrição pública estão ainda isentos de:

Foi publicado no Diário da República do dia 13
de Outubro, o Decreto Legislativo Presidencial
n.º 1/14, de 13 de Outubro, que estabelece o
regime fiscal aplicável aos organismos de
investimento colectivo (“OIC”), constituídos
sob a forma de fundos ou de sociedades de
investimento, e aos seus participantes.




O regime fiscal agora publicado caracteriza-se
essencialmente pela tributação exclusiva dos
rendimentos “à entrada” – na esfera dos OIC –,
sem existir qualquer tributação na esfera dos
participantes dos OIC.

Tributação dos participantes

Tributação dos OIC



Sisa, quanto aos imóveis adquiridos;
IPU, quanto aos imóveis detidos e não
arrendados;
Imposto do Selo, quanto aos imóveis
adquiridos.

Os participantes dos OIC estão isentos de
qualquer imposto sobre os rendimentos
recebidos ou postos à sua disposição,
resultantes, nomeadamente, de resgates,
distribuições de rendimentos e mais ou
menos-valias na alienação das unidades de
participação.

Os OIC são sujeitos passivos de Imposto
Industrial, sobre a totalidade dos lucros
obtidos, corrigidos em conformidade com as
regras específicas previstas no diploma em
apreço, nomeadamente quanto a ganhos e
perdas potenciais, não incidindo qualquer
outro imposto sobre os seus rendimentos.
Prevê-se que a taxa de Imposto Industrial a
aplicar corresponda a 7,5%, no caso dos OIC
mobiliários e a 15%, no que respeita aos OIC
imobiliários.
Com vista à dinamização deste tipo de
veículos de investimentos, prevê-se ainda que
os OIC beneficiem das seguintes isenções:


Imposto do Selo, nos aumentos de capital
e sobre as comissões de gestão cobradas
pelas entidades gestoras, bem como sobre
as comissões cobradas pelas instituições
depositárias dos valores mobiliários;
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