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Tax News Flash n.º 12/2015 
Getting to the point  

 

Contribuição sobre o setor bancário  

Foi publicada a Portaria n.º 176-A/2015, de 12 de junho, 

que altera a Portaria n.º 121/2011, de 30 de março, no 
sentido de fixar a nova taxa a ser aplicada sobre a base 

de incidência correspondente ao passivo, para efeitos 
de determinação da contribuição sobre o setor bancário. 

A nova taxa, aplicável com efeitos a 1 de janeiro de 

2015, passa a ser de 0,085%, a qual corresponde, por 
sua vez, à percentagem máxima definida no regime que 

criou a contribuição sobre o setor bancário, 
considerando as alterações promovidas pela Lei do 

Orçamento do Estado para 2015. 

Mantém-se inalterada a taxa aplicável sobre o valor 
nocional dos instrumentos financeiros derivados fora do 

balanço (0,0003%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, por favor contacte-nos: 

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 
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