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Directiva Juros e Royalties 

 

Aplicação de regime de isenção 

Foi publicada a Lei 55/2013, de 8 de Agosto, 
que estabelece a cessação do regime 
transitório de aplicação da Directiva nº 
2003/49/CE, de 3 de Junho (comummente 
designada por “Directiva Juros e Royalties”) e, 
por essa via, institui a sua plena aplicação, 
mediante inclusão do respectivo regime no 
artigo 14.º do Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC). 

Consequentemente, os juros e royalties 
devidos ou pagos por entidades residentes em 
Portugal a sociedades residentes na União 
Europeia e na Suíça, estarão isentos de IRC 
em Portugal, quando devidos ou pagos a uma 
entidade associada. 

Assim, importa recordar que a isenção de IRC 
quanto aos juros e royalties apenas será 
concedida se se verificarem, cumulativamente, 
as seguintes condições:  

a. As sociedades beneficiárias assumam uma 
das formas jurídicas enunciadas no Anexo 
da Directiva;  

b. As sociedades beneficiárias encontrem-se 
sujeitas e não isentas de imposto sobre o 
rendimento nas jurisdições em questão;  

c. As sociedades beneficiárias sejam 
residentes na União Europeia e que, ao 
abrigo de Acordo de dupla Tributação, não 
sejam consideradas, para efeitos fiscais, 
como residentes fora da União Europeia; 

d. Quando uma das sociedades detenha uma 
participação directa de, pelo menos, 25% 
no capital social da outra sociedade ou 
quando uma terceira entidade, detiver uma 
participação directa de, pelo menos, 25% 
no capital de ambas as sociedades, 
devendo as respectivas participações ser 
detidas, de modo ininterrupto, durante um 
período mínimo de dois anos antes do 
facto gerador do imposto. 

 

As alterações ora introduzidas ao Código do 
IRC, pela Lei em apreço, produzem efeitos a 1 
de Julho de 2013. 

 

Para mais informações,  

contacte-nos:  

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 

Luanda +244 222 679 600 
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