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A. Introdução 
 

1. Objetivos 

O presente “Guia” pretende constituir-se como um documento 

instrutivo e orientador na aplicação dos normativos legais na 

tributação em Cabo Verde, na ótica das empresas, quer na sua 

regulação própria quer por via do emprego ou atividades que contrata. 

2. Impostos e taxas analisados 

Os impostos representam a parte substancial da receita pública do 

Estado, correspondendo a cerca de 73% do total de receita prevista em 

2017, registando a seguinte evolução de 2012 a 2017: 

 
Milhões de escudos (ECV) 

2012 2013 2014 2016 2017

Total da Receita 36.690 37.420 41.553 44.226 50.355 51.020

Receita corrente 32.487 33.629 36.221 39.456 43.231 44.826

Impostos 27.574 27.863 29.820 32.316 34.937 37.407 73%

IRPS 4.994 4.523 5.103 5.116 6.387 7.316 20%

IRPC 3.622 3.802 3.952 4.167 4.116 4.273 11%

IVA 10.405 10.522 10.991 12.020 13.015 13.783 37% 68%

Imp Consumo especial 1.498 1.665 1.680 1.991 1.991 2.060 6%

Taxa Ecológica 543 571 619 682 655 740 2%

Taxa Turística 363 727 795 795 890 2%

Direito de importação 5.516 5.434 5.631 6.351 6.899 7.380 20%

Taxa comunitária 262 266 264 318 255 255 1%

Outros impostos 734 717 853 876 824 710 2%

INPS 41 38 46 218 209 58

Outras Receitas 4.872 5.728 6.355 6.922 8.085 7.361

Receitas de capital 4.203 3.791 5.332 4.770 7.124 6.194

Orçamento do Estado de Cabo Verde

2015

 
  

No quadro anterior, pode-se verificar a importância do IVA (37%), do 

IRPS (20%) e do IRPC (11%), no total da receita de impostos. 

Atendendo a esta realidade o presente “Guia”, pretende destacar o 

processo tributários dos principais impostos que incidem sobre a 

atividade empresarial, mas também servir de orientação para quem 

pretende desenvolver um negócio (por via de uma empresa), em Cabo 

Verde.
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B. Sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRPC)   

O IRPC resulta de uma reforma fiscal na tributação do rendimento, 

substituindo-se o IUR (Imposto Único sobre o Rendimento) por dois 

novos Códigos: O CIRPC (aprovado pela Lei nº 82/VIII/2015, de 8 de 

Janeiro) e o CIRPS. 

Esta reforma é baseada no princípio da verdade declarativa, o que 

altera substancialmente a relação do contribuinte com a 

administração tributária, quando à exigência e validade das 

declarações entregues pelo contribuinte. Com esta reforma, a 

declaração do contribuinte deixou de ter de ser tornada definitiva pelo 

chefe da repartição de finanças para assumir a condição de declaração 

definitiva. 

Em 2017, foram provocadas relevantes alterações a este Código, 

através da Lei n.º 5/IX/2016, de 30 de Dezembro, que alterou e 

republicou o CIRPC. 

De entre as principais alterações destacam-se: 

1. Redução do âmbito da Tributação Autónoma; 

2. Dedução dos pagamentos fraccionados na tributação 

autónoma; 

3. Eliminação do limite mínimo para os pagamentos 

fraccionados; 

4. Eliminação da dupla tributação económica dos lucros 

distribuídos (desde que a entidade pagadora seja sujeita à 

taxa normal de IRPC); 

5. Dispensa do pagamento fraccionado no primeiro ano de 

atividade e no segundo ano de atividade passa a pagar apenas 

50% do montante calculado. 
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1. Sujeitos de IRPC 

São considerados sujeitos de IRPC:  

a) As sociedades comerciais, as sociedades civis sob forma comercial, 

as empresas públicas e demais entidades de direito público ou 

privado residentes em território nacional (consideram-se 

residentes em território nacional as pessoas colectivas e outras 

entidades que tenham sede ou direcção efectiva neste território); 

 

b) As entidades desprovidas de personalidade jurídica, residentes 

em território nacional, cujos rendimentos não sejam tributáveis, 

em sede de IRPS ou IRPC, directamente na titularidade de 

pessoas singulares ou colectivas (exemplo: as heranças jacentes, 

as pessoas colectivas cuja constituição seja declarada inválida, as 

associações e sociedades civis sem personalidade jurídica, e as 

sociedades comerciais ou civis sob forma comercial anteriormente 

ao registo definitivo). 

 

c) São ainda sujeitos passivos de IRPC as entidades não residentes 

em território nacional, com ou sem personalidade jurídica, que 

obtenham neste território rendimentos não sujeitos a IRPS. 

 

Não estão sujeitas ao IRPC as seguintes entidades: 

 

a) O Estado, incluindo o Banco Central, as autarquias locais e 

qualquer dos seus serviços, estabelecimentos ou organismos, 

ainda que personalizados (estando sujeitos os rendimentos que 

decorram do exercício das actividades de natureza comercial, 

industrial, agrícola ou piscatória); 

 

b) As instituições de previdência social, sindicatos e associações 

sindicais. 
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Para os sujeitos passivos residentes, incide sobre: 

a) O lucro, no caso de sociedades comerciais, sociedades civis sob 

forma comercial, empresas públicas e outras pessoas 

colectivas ou entidades que exerçam a título principal, uma 

actividade de natureza comercial, industrial, agrícola ou 

piscatória; 

a) O rendimento global, correspondente à soma algébrica dos 

rendimentos das diversas categorias consideradas para 

efeitos de IRPS; 

  

Para os sujeitos passivos não residentes, incide sobre: 

b) O lucro imputável ao estabelecimento estável situado em 

território nacional, no tocante às entidades que o possuam; 

c) Os rendimentos das diversas categorias consideradas para 

efeitos de IRPS, no tocante às entidades que não possuam 

estabelecimento estável em território nacional ao qual os 

rendimentos possam ser imputados.  

 

2. Formas de determinação do imposto a pagar 

O IRPC pode ser calculado de diversas formas, dependendo do tipo de 

sujeito e as condições usadas: 

a. Contabilidade; 

b. Simplificado para micro e pequenas empresas; 

c. Métodos indirectos. 

 

a. Regime de Contabilidade 

Ficam enquadrados no regime de contabilidade organizada os sujeitos 

passivos que: 
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a) Não preencham os pressupostos para estarem no regime 

simplificado para micro e pequenas empresas ou que por ele 

não optem nos termos de legislação especial; 

b) Desenvolvam a sua actividade em território nacional através 

de estabelecimento estável; 

c) Se apliquem o regime previsto no artigo 9.º (transparência 

fiscal). 

Matéria colectável 

A matéria colectável das sociedades, enquadrados no regime de 

contabilidade organizada, apura-se pela dedução ao lucro tributável, 

os montantes correspondentes a:  

a) Prejuízos fiscais; 

b) Benefícios fiscais que consistam em deduções ao lucro 

tributável. 

Lucro tributável 

O lucro tributável dos sujeitos passivos enquadrados no regime de 

contabilidade organizada, é constituído pela soma algébrica do 

resultado líquido do período e das variações patrimoniais positivas e 

negativas verificadas no mesmo período e não reflectidas naquele 

resultado, determinados com base na contabilidade e eventualmente 

corrigidos nos termos do Código (Modelo 1B). 

 

Resultado líquido contabilístico (Q6.1)

Variações patrimoniais não reflectidas no resultado (Q6.2 e 

Q6.4)

Correcções fiscais (+Q6.3 e Q6A.1 a 45)

-(Q6D.1 a Q6D.20)

Lucro tributável/Prejuízo fiscal (Q6.9/Q6.8)

+/-

+/-

=
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b. Regime simplificado para micro e pequenas empresas 

O regime simplificado para micro e pequenas empresas, foi aprovado 

pela Lei n.º 70/VIII/2014, de 26 de Agosto e alterado e republicado pela 

Lei n.º 5/IX/2016, de 30 de Dezembro (OE 2017). 

Este regime é aplicável às micro e pequenas empresas constituídas e 

registadas no território nacional, bem como às empresas já existentes 

que venham a ser credenciadas  como micro  e pequenas  empresas. 

Exclusões: 

São excluídas do âmbito de aplicação do presente diploma as seguintes 

entidades: 

a. Em cujo capital participe, independentemente da percentagem, 

o Estado ou outras entidades públicas; 
 
b. Em cujo capital participem outras empresas que não sejam 

micros ou pequenas empresas, independentemente do tipo 

societário em causa; 
 
b. Que participem no capital de outras empresas que não sejam 

micros ou pequenas empresas independentemente do tipo 

societário em causa; 
 
c. Que seja filial ou sucursal, no País, de uma empresa com sede 

no exterior; 
 
d. Que exerça actividade no sector financeiro, bancário e 

parabancário; 
 
e. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como 

empresário ou seja sócia de outra empresa que não seja micro e 

pequenas empresas; 
 
f. Cujo titular ou sócio participe de outra empresa que não seja 

micro ou pequena empresa, com excepção de participações em 

investimento de portfólio ou empresas de capital de riscos; 
 
g. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra 



 

 

11 

pessoa jurídica com fins lucrativos, que não seja micro ou 

pequena empresa; 

 

h. Constituída sob a forma de cooperativas; e 
 
i. Licenciadas e instaladas no Centro Internacional de Negócios; 

 

j. Importadores, excepto os micro e pequenos importadores; 

 

Micro e pequenos importadores (MPI), importadores cujo valor 

aduaneiro de bens importados não ultrapassem anualmente o valor do 

volume de negócios para efeitos de enquadramento no regime 

simplificado para micro e pequenas empresas; 

 

k. As actividades exercidas a título principal ou secundária 

constantes da lista seguinte. 

 

Lista das actividades excluídas do regime: 

1. Actividade de consultoria, 

Científicas, Técnicas e Similares 

1.1. Actividades jurídicas 

1.2. Actividades de Contabilistas, 

Economistas e Auditores 

1.3. Actividades de Consultoria para 

os Negócios e Gestão 

1.4. Actividades de Arquitectura, de 

Engenharia e Técnicas Afins 

1.5. Actividades de Investigação e 

Desenvolvimento das Ciências 

Físicas e Naturais 

1.6. Actividades de Investigação e 

Desenvolvimento das Ciências 

Sociais e Humanas 

1.7. Actividades de Publicidade 

1.8. Actividades de Estudo de 

Mercado e Sondagens de Opinião 

1.9. Outras actividades de 

consultoria, Científicas, técnicas e 

Similares 

2. Actividades de Saúde Humana 

2.1. Actividades de Estabelecimentos 

de Saúde, com Internamento 

2.2. Actividades de Prática Clinica, 

sem Internamento 

2.3. Actividades de Medicina 

Dentária e Odontológica 

2.4. Actividades de Medicina, Clínica 

Geral e Especialidade 

2.5. Actividades de Enfermagem e 

Fisioterapia 

2.6. Actividades de laboratórios de 

Análises Clinicas 

2.7. Outras actividades de Saúde 

Humana 

 

3. Outras Actividades 

3.1. Actividade de docência 

Secundária e Superior 

3.2. Actividades de Despachantes 

Oficiais 
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Categorização das entidades 

 
N.º trabalhadores 

(UTA) 

e/ou Volume de negócios 

bruto anual 

Pequena 

empresa  

6 a 10 trabalhadores  
 

>  5.000.000$00 

< 10.000.000$00  

Microempresa  Até 5  
 

=< 5.000.000$00  

 

Reconhecimento do estatuto de micro ou pequena empresa 

O reconhecimento do estatuto de micro ou pequena empresa é feito por 

certificação. 

A certificação de uma micro ou pequena empresa é feita oficiosamente 

pelo organismo competente do departamento governamental 

responsável pela área do desenvolvimento do sector privado, com base 

nos documentos que provam a existência da sociedade comercial ou da 

actividade empresarial, no caso de pessoa singular. 

A certificação é feita por um meio adequado, com o respectivo número 

de ordem repartido por ilhas e acompanhada de um cartão de 

identificação, a regular através de portaria do membro do Governo 

responsável pela área do desenvolvimento do sector privado. 

O reconhecimento visa, nomeadamente: 

a. Conferir o estatuto de micro ou pequena empresa através de 

trâmites especiais, caracterizados pela simplificação e 

celeridade, a empresas que necessitem de comprovar o referido 

estatuto perante entidades públicas e privadas, no âmbito dos 

programas de incentivo e apoio à actividade; 

b. Permitir que a afetação de fundos públicos destinados à 

promoção das micro e pequenas empresas se realize com a 

máxima transparência e rigor; 



 

 

13 

c. Instituir uma base de dados fiável das micro e pequenas 

empresas, acessível às entidades interessadas, para efeitos de 

contratação, parcerias e outras finalidades; e 

d. Melhoria de dados estatísticos e de gestão de informação para 

a criação de políticas públicas de combate à pobreza, promoção 

do emprego e empreendedorismo e desenvolvimento 

económico e social, dotando o Instituto Nacional de 

Estatística, dos meios humanos e materiais necessários à 

prossecução deste fim. 

 

Abrangência do TEU 

O Tributo Especial Unificado substitui, para todos os efeitos: 

 

1. O imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRPS); 

2. O imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRPC); 

3. O imposto sobre o valor acrescentado (IVA); 

4. O imposto de incêndio; e 

5. A contribuição para a segurança social devida pela entidade 

patronal. 

 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime simplificado para micro 

e pequenas empresas não estão obrigados a possuir contabilidade 

organizada e são tributados através da realização dos pagamentos 

previstos no regime jurídico especial das micro e pequenas empresas. 

Registo de vendas e facturas 

As empresas devem manter um registo básico das vendas diárias 

efetuadas, em impresso de modelo definido pelos serviços centrais de 

impostos, o qual pode ser substituído por registo informático. 
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Interdição de liquidar o imposto sobre o valor acrescentado e dispensa 

de facturação 

As micro e pequenas empresas enquadradas no regime estão 

dispensadas da emissão de facturas, não ficando afastadas porém, da 

obrigação de emissão de talão de venda ou de serviço prestado, os quais 

devem ser impressos e numerados em tipografias autorizadas ou 

processados através de máquinas registadoras. 

As micro e pequenas empresas devem emitir factura sempre que for 

solicitada. 

As facturas emitidas pelas empresas sujeitas ao Tributo Especial 

Unificado não conferem ao adquirente o direito à dedução do IVA, 

devendo delas constar expressamente a menção «Tributo Especial 

Unificado. 

As empresas enquadradas no presente regime estão excluídas do 

direito a dedução previsto no artigo 18.º do Código do Imposto sobre o 

Valor Acrescentado. 

Prejuízos incorridos pelas micro e pequenas empresas em 

funcionamento 

A opção pelo regime especial do presente capítulo extingue o direito 

à dedução de prejuízos fiscais obtidos nos períodos anteriores, mesmo 

que posteriormente se verifique o regresso ao regime da 

contabilidade organizada. 

Pagamento do TEU 

O pagamento do Tributo Especial Unificado (TEU) é efetuado nas 

repartições de finanças, na Casa do Cidadão, nos balcões do 

organismo gestor da segurança social ou nos bancos, cabendo à 

entidade recebedora proceder à repartição para as entidades 

beneficiárias. 
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Os pagamentos do Tributo Especial Unificado (TEU) relativamente 

a cada trimestre do ano civil devem ser efetuados nas entidades 

competentes, nos seguintes prazos: 

1.º Trimestre: até ao último dia útil do mês de Abril;  

2.º Trimestre: até ao último dia útil do mês de Julho;  

3.º Trimestre: até ao último dia útil do mês de Outubro; 

4.º Trimestre: até ao último dia útil do mês de Janeiro do ano 

seguinte. 

 

 

Distribuição do produto do Tributo Especial Unificado 

O produto do Tributo Especial Unificado é distribuído nas seguintes 

proporções: 

a. 30%, para o Tesouro Público; e 

b. 70%, para o organismo gestor de segurança social. 

Isenção do TEU 

As  micro empresas com volume de negócios inferior a mil contos ficam 

isentas do pagamento do Tributo Especial Unificado (versão a partir 

de 1/1/2017). 

1.º 
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Os pagamento serão efectuados até ao último dia útil do mês respectivo

1.º trimestre 2.º trimestre 3.º trimestre 4.º trimestre

4% Volume de negócios 
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As micro empresas isentas do pagamento do Tributo Especial 

Unificado ficam obrigadas a entregar no mês de Janeiro uma 

declaração anual  de volume  de negócios e o respectivo  anexo de 

fornecedor (versão a partir de 1/1/2017). 

 

Redução do TEU 

A micro empresa constituída nos termos do diploma e após a sua 

entrada em vigor goza de redução de 30% do Tributo Especial 

Unificado durante o período de dois anos a partir da data da 

constituição. 

A pequena empresa constituída nos termos do diploma e após a sua 

entrada em vigor goza de redução do Tributo Especial Unificado 

durante o período de dois anos a partir da data da constituição, nas 

seguintes proporções: 

a. Primeiro ano: 30%; e 

b. Segundo ano: 20%. 

A redução prevista no presente artigo é concedida uma única vez. 

Os incentivos previstos não se aplicam às micro e pequenas empresas 

formalmente registadas, mesmo que venham a ser enquadradas no 

Regime Especial. 
 
 

c. Métodos indirectos 

A determinação da matéria colectável por métodos indirectos é 

efectuada pela Administração Fiscal nos termos do artigo 94.º do 

Código Geral Tributário, consoante o domicílio fiscal do sujeito 

passivo, e basear-se-á em todos os elementos de que a Administração 

Fiscal disponha. 
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Notificação do sujeito passivo  

Os sujeitos passivos são notificados da decisão de aplicação de 

métodos indirectos na fixação da matéria colectável e da matéria 

colectável que assim venha a ser apurada, sendo ainda notificados dos 

factos e critérios que estiveram na origem desse cálculo, nos termos 

do Código Geral Tributário. 

Condições a respeitar para usar a contabilidade 

Na execução da contabilidade dos sujeitos passivos de IRPC deve 

observar-se o seguinte:  

a) Estar organizada de acordo com o sistema de normalização 

contabilística e relato financeiro e outras disposições legais 

em vigor para o respectivo sector de actividade, sem prejuízo 

da observância das disposições neste Código; 

b)  Reflectir todas as operações realizadas pelo sujeito passivo; 

c)  Os lançamentos devem estar apoiados em documentos 

justificativos, datados e susceptíveis de serem apresentados 

sempre que necessário, a não ser nos casos de transacções de 

pequeno valor, pagas em numerário, e em outros casos 

semelhantes excepcionados por portaria; 

d)  As operações devem ser registadas cronologicamente, sem 

emendas ou rasuras, devendo quaisquer erros ser objecto de 

regularização contabilística logo que descobertos; 

e)  Não são permitidos atrasos na execução da contabilidade 

superiores a 90 (noventa) dias, contados do último dia do mês 

a que as operações respeitam; 

f)  Os livros de contabilidade, registos auxiliares e respectivos 

documentos de suporte devem ser conservados em boa ordem 

durante o prazo de 10 (dez) anos. 
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3. Determinação do resultado tributável 

a. Rendimentos  

Consideram-se rendimentos os derivados de operações de qualquer 

natureza, em consequência de uma acção normal ou ocasional, básica 

ou meramente acessória. 

Subsídios e subvenções relacionados com activos não correntes 

Os subsídios ou subvenções relacionados com activos não correntes 

são incluídos no lucro tributável [Q6.3] nos seguintes termos:  

a) Quando respeitem a elementos do activo depreciáveis ou 

amortizáveis, em partes iguais durante o período mínimo de 

vida útil, quando este não seja superior a 10 (dez) anos ou 

durante dez anos, quando esse período de vida útil for 

superior; 

b)  Quando não respeitem aos elementos referidos na alínea 

anterior, devem ser incluídos no lucro tributável, em fracções 

iguais, durante o período em que os elementos a que respeitam 

sejam inalienáveis nos termos da lei ou do contrato ao abrigo 

dos quais os mesmos foram concedidos ou, nos restantes casos, 

durante 10 (dez) anos, sendo o primeiro o do recebimento do 

subsídio. 

EXEMPLO: Supondo que uma empresa realiza um investimento na 

aquisição de um terreno 2.000.000 CVE (os terrenos não depreciam, em 

regra). Para auxílio ao investimento é atribuído à entidade um subsídio 

correspondente a 30% do valor de aquisição.  

Custo investimento 
 

2.000.000,00 CVE 

Subsídio total atribuído  30% 600.000,00 CVE 

Mínimo anual 10% 60.000,00 CVE 

Acréscimo na modelo 1B Q6.3 60.000,00 CVE 
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b. Gastos 

Consideram-se gastos e perdas do exercício os que comprovadamente 

forem indispensáveis para a realização dos rendimentos sujeitos a 

imposto ou destinados a manutenção da fonte produtora. 

Gastos não dedutíveis  

 1. Não são dedutíveis como gastos:  

a. Os gastos ilícitos, designadamente os que decorram de 

comportamentos que fundadamente indiciem a violação da 

legislação penal cabo- verdiana, mesmo que ocorridos fora do 

alcance territorial da sua aplicação [Q6.A.6]; 

b. As rendas  de  locação  financeira, em  relação ao locatário, na 

parte da renda destinada a amortização financeira [Q6.A.7]; 

c. As depreciações e amortizações efectuadas fora dos termos 

previstos neste Código e na portaria n.º 42/2015 (relativa a 

depreciações e amortizações), bem como as depreciações e 

amortizações não aceites nos termos do artigo 51º [Q6.A.8]; 

d. Perdas por imparidade e as provisões, excepto quando a 

respectiva dedução seja expressamente admitida no Código 

[Q6.A.9 a 13] ; 

e. O IRPC, as tributações autónomas, e quaisquer outros impostos 

ou tributos que directa ou indirectamente incidam sobre os lucros 

[Q6.A.14]; 

f. Os impostos e quaisquer outros encargos que incidam sobre 

terceiros que o sujeito passivo não esteja legalmente autorizado 

a suportar [Q6.A.16]; 

g. As multas, coimas e demais encargos incluindo os juros 

compensatórios e moratório, pela prática de infracções de 

qualquer natureza que não tenham origem contratual, bem como 
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por comportamentos contrário a qualquer regulamentação sobre 

o exercício de actividades [Q6.A.17]; 

h. As importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a entidades 

que beneficiem de regime de tributação privilegiada tal como 

definido no Código Geral Tributário, salvo se o sujeito passivo 

puder provar que tais encargos correspondem a operações 

efectivamente realizadas e não têm um carácter anormal ou um 

montante exagerado [Q6.A.18]; 

i.  As despesas não devidamente documentadas e as despesas de 

carácter confidencial, considerando-se devidamente 

documentados as despesas ou encargos com a aquisição de bens 

ou serviços titulados por facturas ou factura/ recibo [Q6.A.19 e 

20]; 

j.  Os prémios de seguros de doença e de acidentes pessoais, bem 

como os gastos ou perdas com seguros e operações do ramo 

«Vida», contribuições para fundos de pensões e para quaisquer 

regimes complementares de segurança social, excepto quando 

sejam efectivamente tributados como rendimentos de trabalho 

dependente nos termos do Código do IRPS ou quando obrigatórios 

por lei ou por contrato (versão a partir de 1/1/2017) [Q6.A.21]; 

k.  As comissões,  abatimentos,  descontos,  bónus ou pagamentos 

equiparados, que constituam rendimento de fonte cabo-verdiana 

do beneficiário, salvo quando o sujeito  passivo  comunique o 

nome e endereço do beneficiário à Administração Fiscal 

[Q6.A.22]; 

l.  O imposto único sobre o património, excepto quanto aos imóveis 

cuja compra e venda seja essencial à prossecução da actividade 

do sujeito passivo no ramo imobiliário [Q6.A.23]. 

 

 



 

 

21 

Limites à dedução de gastos 

Não são ainda dedutíveis:  

a. 30% (trinta por cento) dos gastos relacionados com viaturas 

ligeiras de passageiros ou mistas, designadamente, depreciações, 

rendas ou alugueres, seguros, reparações e combustível, excepto 

tratando-se de viaturas afectas à exploração de serviço público de 

transportes ou destinadas a ser alugadas no exercício da 

actividade normal do respectivo sujeito passivo e sem prejuízo do 

disposto na alínea e) do número 1 do artigo 52.º (valor de 

aquisição excedente a 4.000.000$00) (versão a partir de 1/1/2017) 

[Q6.A.25]; 

b. Os gastos relacionados com barcos de recreio e aviões de turismo, 

excepto quando afectos à exploração de serviço público de 

transportes ou destinadas a ser alugadas no exercício da 

actividade normal do respectivo sujeito passivo [Q6.A.26]; ; 

c.  As menos-valias realizadas relativas a viaturas ligeiras de 

passageiros ou mistas na proporção da parte do custo de 

aquisição que não seja fiscalmente depreciável nos termos da 

alínea e) do número 1 do artigo 52.º (versão a partir de 1/1/2017) 

[Q6.A.34]; 

d. 50% dos gastos relacionados com despesas de representação 

[Q6.A.27];. 

Variações patrimoniais positivas 

Concorrem ainda para a formação do lucro tributável as variações 

patrimoniais positivas não reflectidas no resultado líquido do período 

[Q6.2], excepto:  

a. As entradas de capital, incluindo os prémios de emissão de 

acções, bem como as coberturas de prejuízos, a qualquer título, 

feitas pelos titulares do capital, bem como outras variações 
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patrimoniais positivas que decorram de operações sobre 

instrumentos de capital próprio da entidade emitente, incluindo 

as que resultem da atribuição de instrumentos financeiros 

derivados que devam ser reconhecidos como instrumentos de 

capital próprio; 

b.  As mais-valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na 

contabilidade, incluindo as reservas de revalorização legalmente 

autorizadas; 

c.  As contribuições, incluindo a participação nas perdas, do 

associado ao associante, no âmbito da associação em participação 

e da associação à quota; 

d.  As relativas a impostos sobre o rendimento. 

 

Variações patrimoniais negativas 

Nas mesmas condições referidas para os gastos, concorrem ainda para 

a formação do lucro tributável as variações patrimoniais negativas 

não reflectidas no resultado líquido do período [Q6.4], excepto:  

a. As que consistam em liberalidades ou não estejam relacionadas 

com a actividade do sujeito passivo sujeita a IRPC; 

b.  As menos-valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na 

contabilidade; 

c.  As saídas, em dinheiro ou espécie, a título de remunerações, de 

redução do capital ou de partilha do património, a favor dos 

titulares do capital, bem como outras variações patrimoniais 

negativas que decorram de operações sobre acções, quotas e 

outros instrumentos de capital próprio da entidade emitente; 

d.  As prestações do associante ao associado, no âmbito da 

associação em participação; 
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e.  As relativas a impostos sobre o rendimento. 

Imparidades, provisões, depreciações e amortizações. 

Estes tópicos estão devidamente desenvolvidos no “Guia sobre IRPC”, 

publicado anteriormente e não sofreram alterações relevantes. 

Mais-valias e menos-valias 

Consideram-se mais-valias ou menos-valias realizadas os ganhos 

obtidos ou as perdas sofridas mediante a transmissão onerosa, 

qualquer que seja o título por que opere, que tenha por objecto 

instrumentos financeiros, com excepção dos instrumentos 

reconhecidos pelo justo valor, propriedades de investimento, activos 

fixos tangíveis, activos intangíveis, ou activos não correntes detidos 

para venda e, bem assim, os activos derivados de sinistro ou 

resultantes de afectação permanente daqueles elementos a fins 

alheios à actividade exercida. 

 As mais-valias e as menos-valias são apuradas pela diferença entre o 

valor de realização, líquido dos encargos que lhe sejam inerentes, e o 

valor de aquisição, deduzido das perdas por imparidades bem como 

das depreciações ou amortizações, aceites fiscalmente.  

Correcção monetária das mais-valias e das menos-valias 

 O valor de aquisição, deduzido das depreciações aceites fiscalmente, 

é actualizado mediante aplicação dos coeficientes de desvalorização 

da moeda para o efeito publicados em portaria do membro do governo 

responsável pela área das finanças [Portaria nº 76/2015 de 31 de 

Dezembro, BO nº 86], sempre que, à data da realização, tenham 

decorrido pelo menos 2 (dois) anos desde a data da aquisição. 

A correcção monetária não é aplicável aos instrumentos financeiros, 

salvo quanto às partes de capital. 
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Reinvestimento dos valores de realização 

Para efeitos da determinação do lucro tributável, a diferença positiva 

entre as mais-valias e as menos-valias, relativas a activos detidos por 

um período não inferior a 1 (um) ano, é considerada em metade do seu 

valor quando:  

a. O valor de realização correspondente à totalidade dos referidos 

activos seja reinvestido na aquisição, produção ou construção de 

activos fixos tangíveis, activos intangíveis, propriedades de 

investimento ou partes sociais; 

b. Os activos em que seja concretizado o reinvestimento não sejam 

partes sociais, terrenos ou bens em estado de uso adquiridos a 

entidade com a qual existam relações especiais, nos termos 

definidos no artigo 66.º, ou a entidade que beneficie de regime de 

tributação privilegiada, tal como definido no Código Geral 

Tributário; 

c. O reinvestimento seja efectuado no período de tributação anterior 

ao da realização, no próprio período de tributação ou até ao fim 

do segundo período de tributação seguinte; 

d. Os activos em que seja reinvestido o valor de realização sejam 

detidos por período não inferior a 2 (dois) anos contados do final 

do período de tributação em que ocorra o reinvestimento ou, se 

posterior, do final do período em que ocorra a realização. 

 No caso de se verificar apenas o reinvestimento parcial do valor de 

realização, o disposto no número anterior é aplicado à parte 

proporcional da diferença entre as mais-valias e as menos-valias a que 

o mesmo se refere.  
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Exemplos de cálculo (considerando o reinvestimento total): 

 

Dedução de prejuízos fiscais  

Os prejuízos fiscais apurados em determinado período de tributação, 

nos termos deste Código, são deduzidos aos lucros tributáveis do 

sujeito passivo, havendo-os, de um ou mais de 7 (sete) períodos de 

tributação posteriores. 

 A dedução a efectuar em cada um dos períodos de tributação não pode 

exceder o montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do 

respectivo lucro tributável, não ficando, porém, prejudicada a dedução 

da parte desses prejuízos que não tenham sido deduzidos, nas mesmas 

condições e até ao final do respectivo período de dedução.  
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EXEMPLOS DE APLICAÇÃO:  

 

 

 

Preços de transferência 

Nas operações comerciais, incluindo, operações ou séries de operações 

sobre bens, direitos ou serviços, bem como nas operações financeiras, 

efectuadas entre um sujeito passivo e qualquer outra entidade, sujeita 

ou não a IRPC, com a qual esteja em situação de relações especiais 

[Portaria nº 75/2015 de 31 de Dezembro, BO nº 86], devem ser 

contratados, aceites e praticados termos ou condições 

substancialmente idênticos aos que normalmente seriam contratados, 

aceites e praticados entre entidades independentes em operações 

comparáveis [Q6.A.42].  

 

Limitação à dedutibilidade de gastos de endividamento 

Os gastos de endividamento líquidos são dedutíveis até à concorrência 

do maior dos seguintes limites [Q6.A.43]: 

  

a. 110.000.000$00 (cento e dez milhões de escudos) (versão a 

partir de 1/1/2017, era de 330.000$00); ou 
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b. 30% (trinta por cento) do resultado antes de depreciações, 

gastos de endividamento líquidos e impostos. 

 

 Os gastos de endividamento líquidos não dedutíveis num dado 

exercício, podem ainda ser considerados na determinação do lucro 

tributável de um ou mais dos 7 (sete) períodos de tributação 

posteriores, conjuntamente com os gastos financeiros desse mesmo 

período, observando-se as limitações previstas no número anterior. 

  

Sempre que o montante dos gastos de endividamento deduzidos seja 

inferior a 30% (trinta por cento) do resultado antes de depreciações, 

gastos de endividamento líquidos e impostos, a parte não utilizada 

deste limite acresce ao montante máximo dedutível, nos termos da 

mesma disposição, em cada um dos 7 (sete) períodos de tributação 

posteriores, até à sua integral utilização. 

 

Consideram-se gastos de endividamento líquidos as importâncias 

devidas ou associadas à remuneração de capitais alheios, 

designadamente juros de descobertos bancários e de empréstimos 

obtidos a curto e longo prazo, juros de obrigações e outros títulos 

assimilados, amortizações de descontos ou de prémios relacionados 

com empréstimos obtidos, amortizações de custos acessórios 

incorridos em ligação com a obtenção de empréstimos, encargos 

financeiros relativos a locações financeiras, bem como as diferenças 

de câmbio provenientes de empréstimos em moeda estrangeira, 

deduzidos dos rendimentos de idêntica natureza. 

 

Eliminação da dupla tributação económica dos lucros distribuídos 

 
Para efeitos da determinação do lucro tributável dos sujeitos passivos 

residentes ou não residentes com estabelecimento estável, são 

deduzidos os rendimentos, incluídos na base tributável, 

correspondentes a lucros distribuídos por sujeitos passivos residentes, 

sujeitos e não isentos de IRPC [versão a partir de 1/1/2017, era 

tributado em 50%]. 
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Estão isentos de IRPC, e consequentemente dispensados de retenção 

na fonte,  os lucros que uma entidade residente coloque à disposição  

de uma  entidade  não residente, desde que estejam cumpridas as 

condições estabelecidas anteriormente. 

 

A dedução é de apenas 50% (cinquenta por cento) dos lucros 

distribuídos e incluídos na base tributável quando as entidades 

beneficiem de redução de taxa  de IRPC . 

 

Esta isenção é também aplicável aos sujeitos de IRPS, quer pela 

atribuição e pagamento de lucros distribuídos, quer em caso de 

partilha. 

 
EXEMPLO: A sociedade “F”, sujeito passivo de IRPC à taxa normal, 

atribuiu dividendos á Sociedade “M”, no montante de 200.000$00.  

 

A Sociedade “M” irá reconhecer os respectivos rendimentos na sua 

demonstração de resultados. Contudo, para efeitos fiscais, irá deduzir a 

totalidade dos dividendos atribuídos na sua declaração Modelo 1B 

[Q.6.D14]. 

 

Caso a sociedade “F” estivesse enquadrada num regime de redução de taxa 

de IRPC, então deduziria apenas metade, ou seja, 100.000$00, no mesmo 

campo [Q.6.D14]. 
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c. Cálculo do imposto 

 

 
 

 

Coleta 

A taxa de IRPC é de 25% (vinte e cinco por cento) para os sujeitos 

passivos enquadrados no regime de contabilidade organizada. 

  

Resultado tributável x 25% 

 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime simplificado para micro 

e pequenas empresas estão sujeitos a uma taxa de 4% (quatro por 

cento) incidente sobre o volume de negócios. 

 

Volume de negócios x 4% 

 

  

Colecta

+

Taxa de 
incêndio

Tributação 
autónoma

Imposto 
corrente
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Tributação autónoma 

Estão sujeitas a tributação autónoma as seguintes despesas 

efectuadas ou suportadas por sujeitos passivos enquadrados no 

regime de contabilidade organizada:  

 

a. As despesas não documentadas, às quais se aplica a taxa de 40% 

(quarenta por cento), sem prejuízo da sua não consideração como 

gastos (nos termos do artigo 29.º); 

 

b. Os encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros ou 

mistas, motos e motociclos, nomeadamente, depreciações, rendas 

ou alugueres, seguros, manutenção e conservação, combustíveis 

e impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização, aos quais 

se aplica a taxa de 10% (dez por cento) [não se aplica aos sujeitos 

passivos que pelas características das suas operações, 

demonstrem necessidades adicionais de uso de viaturas ligeiras 

de passageiros ou mistas e disponham de uma frota superior a 20 

(versão a partir de 1/1/2017, era de 50) ou encargos relacionados 

com viaturas ligeiras de passageiros e mistas cujo valor seja 

superior a 4.000.000$00 (quatro milhões de escudos), motos e 

motociclos, afectos à exploração de serviço público de transportes, 

destinados a serem alugados no exercício da actividade normal 

do sujeito passivo];  

 

c. Os encargos dedutíveis relativos a despesas de representação, 

considerando-se como tal, as despesas suportadas com recepções, 

refeições, viagens, passeios e espectáculos oferecidos no País ou 

no estrangeiro a clientes ou fornecedores, ou ainda a quaisquer 

outras pessoas ou entidades, aos quais se aplica a taxa de 10% 

(dez por cento); 

 

d. Os encargos relativos a ajudas de custo [Decreto n.º 204/91, de 30 

de dezembro, BO n.º 52 3.º Suplemento] e à compensação pela 

deslocação em viatura própria do trabalhador [Decreto Lei n.º 

20/2015, de 25 de Março BO n.º 20 I Série], que excedem os limites 

legalmente estipulados quando não tributados na esfera da 
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pessoa singular bem como os não facturados a clientes (versão a 

partir de 1/1/2017) aos quais se aplica a taxa de 10% (dez por 

cento). 

 

Limites: 

 

Utilização de automóvel próprio 

O pagamento de remuneração pela utilização de automóvel 

próprio em serviço está sujeito ao limite anual de 120.000$00 

(cento e vinte mil escudos). 

 

Pessoal dirigente 

Praia, S. Vicente e Sal: 4.000$00 

Outros: 3.200$00 

 

São ainda tributados autonomamente, à taxa de 10% (dez por cento), 

considerando-se para esse efeito o respectivo valor real ou de mercado, 

as remunerações em espécie, designadamente: 

  

a. Ofertas da entidade patronal ao trabalhador, cujo valor 

ultrapasse 15.000$00 (quinze mil escudos) [versão a partir de 

1/1/2017]; 

 

b. A aquisição pelo trabalhador ou membro de órgão social por preço 

inferior ao valor de mercado de qualquer viatura que tenha 

originado encargos para a entidade patronal; 

 

c. Importâncias despendidas pela entidade patronal com viagens e 

estadas, de turismo e similares, não conexas com as funções 

exercidas pelo trabalhador ao serviço da mesma entidade; 

 

d. Empréstimos sem juros ou com taxa de juros inferiores a taxa de 

cedência de liquidez estabelecida pelo Banco Central, excepto os 

destinados a cobrir despesas com construção ou aquisição da 1ª 

habitação própria e permanente com limite de 9.000.000$00 

(nove milhões de escudos) bem como com a saúde e educação 

[versão a partir de 1/1/2017]. 
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e.  Impostos e outros encargos legais devidos pelo trabalhador e que 

a entidade empregadora tome sobre si. 

 

Agravamento da taxa de tributação autónoma 

As taxas de tributação autónoma são elevadas em dez pontos 

percentuais quanto aos sujeitos passivos, residentes ou não 

residentes, que beneficiem de regime de tributação privilegiada ou 

que apresentem prejuízo fiscal em dois períodos de tributação 

consecutivos [versão a partir de 1/1/2017] a que respeitem quaisquer 

dos fatos tributários referidos nos números anteriores.  

A elevação das taxas referida no número anterior não se aplica nos 

três primeiros anos de actividade e nos casos de elevados 

investimentos sujeitos a depreciações [versão a partir de 1/1/2017]. 

Os titulares de rendimentos da categoria B, enquadrados na 

contabilidade organizada, não estão sujeitos ao pagamento da 

tributação autónoma [versão a partir de 1/1/2017]. 

d. Pagamento do imposto 

Autoliquidação 

O IRPC deve ser pago até ao último dia do prazo estabelecido no artigo 

101.º (até ao último dia do mês de Maio) para a apresentação da 

declaração de rendimentos. 

Pagamentos fraccionados 

Os sujeitos passivos residentes ou não residentes com estabelecimento 

estável que exerçam a título principal uma actividade de natureza 

comercial, industrial, agrícola ou piscatória, enquadrados no regime 

de contabilidade organizada, efectuam três (3) pagamentos 

fraccionados, com vencimento no final dos meses de Março, Agosto e 
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Novembro do próprio ano a que respeita o imposto, no valor de 30%, 

30% e 20% da base referida no número seguinte. 

Os pagamentos fraccionados têm como base a colecta relativa aos 

rendimentos do ano anterior, constituem pagamentos por conta do 

imposto devido a final e são dedutíveis à colecta, até a respectiva 

concorrência, no próprio período de tributação ou nos quatro períodos 

de tributação seguintes. 

Caso não seja apurada a colecta (exemplo: transparência fiscal), os 

pagamentos fraccionados correspondem a 15% do lucro tributável 

apurado no ano anterior, sendo efectuados em três pagamentos 

fraccionados de igual valor com vencimento nas datas referidas 

anteriormente. 

 Março 1.º pagamento fraccionado 

 Maio Autoliquidação 

 Agosto 2.º Pagamento fraccionado 

 Novembro 3.º Pagamento fraccionado 

No ano de início de actividade os sujeitos passivos ficam dispensados 

de efectuar os pagamentos faccionados. 

No ano imediatamente seguinte ao do início da actividade, os sujeitos 

passivos ficam obrigados ao pagamento de 50% do imposto apurado 

na declaração a que se refere o artigo 101.º [modelo 1B] e o 

remanescente pode ser pago em prestações nos termos do Código 

Geral Tributário. 
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Na contratação, para além dos requisitos legais decorrentes do Código 

do Trabalho as empresas deverão cuidar de acautelar os aspetos 

relacionados com as retenções sobre rendimentos de trabalho 

dependente e independente (CIRPS), bom como a retenção e 

pagamento das contribuições para o INPS. 

C. Sobre o rendimento das pessoas singulares: trabalho dependente 

e independente (IRPS) 

O Código do IRPS, aprovado pela Lei n.º 78/VIII/2014, de 31 de 

dezembro, entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2015. 

Este código, para além da reformulação da tributação das pessoas 

singulares e dos empresários individuais, dividindo os rendimentos 

em categorias, criou novas obrigações para as empresas, 

nomeadamente declarativas e de retenção na fonte, principalmente a 

novidade de tributar os não residentes que aufiram rendimentos em 

território nacional. 

As categorias mais relevantes que os representantes das empresas 

devem cuidar são: 

 

Categoria A: Trabalho 
dependente e pensões

•Todas as contraprestações 
ou utilidades, pagas ou 
postas à disposição do seu 
titular, qualquer que seja 
a sua denominação ou 
natureza, que derivem 
directa ou indirectamente 
de trabalho dependente.

•As prestações devidas a 
título de pensões de 
aposentação ou de 
reforma, velhice, invalidez 
ou sobrevivência, e outras 
de idêntica natureza, tais 
como as rendas 
temporárias ou vitalícias.

•15%, 21% ou 25%

Categoria B: Rendimentos 
empresariais e 
profissionais

•Todas as contraprestações 
ou utilidades, pagas ou 
postas à disposição do seu 
titular, qualquer que seja 
a sua denominação ou 
natureza, que procedam 
directa ou indirectamente 
de actividades 
empresariais ou 
profissionais.

•15% (a partir de 1/1/2017)

Categoria C: Rendimentos 
Prediais

•Provenientes da cedência 
do uso de bens imóveis 
rústicos, urbanos ou 
mistos ou de direitos reais 
que recaiam sobre os 
mesmos, tais como as 
rendas dos prédios 
rústicos, urbanos ou 
mistos pagas ou colocadas 
à disposição dos 
respectivos titulares, bem 
como os provenientes da 
cessão de exploração de 
estabelecimentos 
comerciais ou industriais, 
incluindo a dos bens 
móveis naqueles 
existentes.

•15% (a partir de 1/1/2017)
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1. Trabalho dependente 

Considera-se trabalho dependente: 

1. Trabalho por conta de outrem prestado ao abrigo de contrato 

individual de trabalho, ou outro a ele legalmente equiparado, 

incluindo o trabalho prestado pelos membros dos órgãos 

estatutários das pessoas coletivas e entidades equiparadas, 

com exceção dos que neles participem como contabilistas ou 

auditores certificados. 

2. Trabalho prestado ao abrigo de contrato de aquisição de 

serviços ou outro de idêntica natureza, desde que seja 

prestado sob a autoridade e a direção da pessoa do adquirente 

dos serviços ou em nome e por conta desta. 

3. Exercício de função, serviço ou cargo públicos; 

4. Quaisquer outras situações que sejam consequência da 

relação laboral, tais como situações de pré-reforma, pré-

aposentação ou reserva, e outras idênticas, com ou sem 

prestação de trabalho mesmo que devidas por fundos de 

pensões ou outras entidades, que se substituam à entidade 

originariamente devedora. 

Entidade patronal  

Toda aquela que pague ou coloque à disposição remunerações que 

constituam rendimentos do trabalho dependente nos termos deste 

código, sendo a ela equiparada qualquer outra entidade que com ela 

esteja em relação de domínio ou de grupo, independentemente da 

respetiva localização geográfica. 

Rendimentos do trabalho dependente 

Todas as contraprestações ou utilidades, pagas ou postas à disposição 

do seu titular, qualquer que seja a sua denominação ou natureza, que 

derivem direta ou indiretamente de trabalho dependente, tal como 

definido no artigo 3º, nomeadamente: 
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Ordenados, salários, vencimentos, 
indemnizações por despedimento, horas 

extraordinárias, comissões ou bónus, 
gratificações, percentagens, prémios de 

produtividade, participações ou 
prémios, senhas de presença, 

emolumentos e participações em 
coimas, subsídios de férias e de Natal, 

ou outros subsídios.

Honorários dos membros dos órgãos 
estatutários das pessoas colectivas e 

entidades equiparadas e outras 
remunerações em virtude do exercício 

dessas funções.

Pagamentos atribuídos pelo 
empregador devido à perda do contrato 
de trabalho, quaisquer alterações a esse 

contrato ou ao termo do mesmo.

Pagamentos efectuados no termo do 
contrato de trabalho, relativos a 

montantes a que o trabalhador tenha 
direito e ainda não pagos, 

independentemente da sua designação.

Isenção: As indemnizações a qualquer título percecionadas em decorrência de 

cessação convencional ou judicial de contrato que dêem a origem a rendimentos 

de trabalho dependente, na porção que seja igual ao valor da remuneração 

correspondente a um mês e meio (1,5) multiplicado pelo número de anos ou 

fracção de antiguidade ou de exercício de funções na entidade devedora de 

rendimentos. 

 

𝐿 = 1,5 ×  𝑛 ×  𝑅𝑚 

Sendo: 

𝐿 = Limite estabelecido 

𝑛 = Número de anos de trabalho ou fracção ao serviço da entidade 

𝑅𝑚 = Remunerações médias mensais incluindo as diuturnidades 
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Outra forma de remuneração, consiste na entrega ou disponibilização 

ao trabalhador de benefícios que não sejam pagos em dinheiros, mas 

que constituam forma de rendimento, em espécie. 

 

 

  

 

Reembolso ou quitação pelo 
empregador de qualquer despesa do 

trabalhador, incluindo despesas 
domésticas ou despesas de saúde.

Importâncias despendidas pela 
entidade patronal com seguros de 

doença não obrigatórios e acidentes 
pessoais não laborais, seguros e 

operações do ramo «Vida», 
contribuições para fundos de pensões 

e regimes complementares de 
segurança social;

Ajudas de custo, despesas de 
representação, subsídios de refeição, 

importâncias auferidas pela utilização 
de automóvel próprio ao serviço da 

entidade patronal, abonos para falhas 
e abonos de família, na parte em que 

excedam os limites fixados para a 
função pública;

Quaisquer outras remunerações 
acessórias em dinheiro, fixas ou 
variáveis, com ou sem natureza 

contratual, auferidas em função da 
prestação de trabalho dependente ou 

em conexão com este.

Isenção (Dec. Lei n.º 20/2015 de 25 de março) 

Subsídio de refeição: 250$00/dia 

Uso de automóvel próprio: 120.000$00/ano 

Abono para falhas: 15% do vencimento base do 

caixa/tesoureiro 
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Rendimentos em espécie 

São tributadas na esfera da 

entidade patronal, através da 

aplicação de taxa de tributação 

autónoma, em conformidade com o 

Código do IRPC (10%) 

 

Consideram-se: todos os direitos, 

benefícios ou regalias não incluídos 

na remuneração principal que 

sejam auferidas devido a prestação 

de trabalhos ou em conexão com 

esta e constituam para o respectivo 

beneficiário uma vantagem 

económica. 

 

Estão isentos de imposto os seguintes rendimentos:  

a. As prestações efetuadas pelas entidades patronais para 

regimes obrigatórios de segurança social, que visem assegurar 

exclusivamente benefícios em caso de reforma, invalidez ou 

sobrevivência; 

b. Os benefícios imputáveis à utilização e fruição de realizações 

de utilidade social e de lazer mantidas pela entidade patronal; 

c. Os rendimentos auferidos pelo pessoal das missões 

diplomáticas e consulares bem como o pessoal das 

organizações internacionais, e outras entidades equiparadas 

a diplomatas, quanto às remunerações auferidas nessa 

qualidade e segundo os demais termos previstos nos tratados 

internacionais que vinculam o Estado cabo-verdiano; 

d. As pensões de alimentos. 
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As entidades obrigadas a efetuar retenção na fonte estão obrigadas a: 

 

Aplicação da retenção 

A retenção na fonte está regulada pelo Dec. Lei n.º 6/2015, de 23 de 

janeiro e para os trabalhadores dependentes só é aplicável a 

rendimentos anuais a partir de 420.000$00 (quatrocentos e vinte 

escudos). 

A retenção na fonte sobre os rendimentos do trabalho dependente e 

pensões é feita por aplicação das fórmulas correspondentes ao 

rendimento pago ou colocado à disposição em cada mês. 

1.

Possuir registo actualizado 
das pessoas credoras desses 
rendimentos, ainda que não 

tenha havido lugar a retenção 
do imposto, do qual constem o 

nome, número fiscal e 
respectivo código, bem como a 

data e valor de cada 
pagamento.

2.

Entregar aos sujeitos passivos 
residentes, até final de 

Janeiro, documento 
comprovativo das 

importâncias devidas no ano 
anterior do imposto retido na 

fonte e das deduções a que 
eventualmente haja lugar. 

3.

Entregar à Administração 
Fiscal declaração relativa 

àqueles rendimentos, que fará 
parte integrante da 

declaração a que se refere 
alínea anterior.

4.

Entregar à Administração 
Fiscal cópia da decisão 

judicial ou acordo entre as 
partes, homologado pela 
entidade competente que 
fundamente a isenção de 

indemnização paga ao 
trabalhador.
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Sempre que da aplicação das fórmulas resultar montante inferior a 

100$00 considera-se devido este montante. 

As fórmulas de retenção na fonte acautelam um mínimo de existência 

isento (cerca de 30.000$00/mensais, isto é 420.000$00/anuais), em 

conformidade com um princípio geral de capacidade contributiva. 

Regras especiais de retenção 

1. Os subsídios de férias, de Natal e prémio de produtividade são 

objeto de retenção autónoma não sendo adicionados ao 

rendimento dos meses em que são pagos ou colocados à 

disposição. 

Quando os subsídios de férias, de Natal e prémio de 

produtividade forem pagos fracionadamente, reter-se-á, em 

cada pagamento, a parte proporcional do imposto calculado 

nos termos anteriores para o total daqueles subsídios. 

2. Os rendimentos em atraso, imputáveis ao próprio ano ou a 

anos anteriores, são objeto de retenção autónoma, dividindo-

se os rendimentos por tantos meses quanto aqueles a que 

respeitem.  

3. Sempre que se verifiquem incorreções nos montantes retidos 

sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões devido a 

erros imputáveis à entidade pagadora, a correção deve ser 

efetuada na primeira retenção a que deva proceder-se após a 

deteção do erro, sem, porém, ultrapassar o último período de 

retenção anual. 
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Deveres de informação 

As entidades devedoras e os titulares de rendimentos do trabalho 

dependente e pensões, residentes em território nacional, são 

obrigados, respetivamente: 

 

EXEMPLO:  

Salário 145.000,00 CVE Sujeito 

Subsidio de Alimentação 5.000,00 CVE Isento 

Comissões 25.000,00 CVE Sujeito 

Subsídio de Férias 145.000,00 CVE Sujeito 

 

 

 

 

 

A solicitar ao 
empregado (sujeito 
passivo) os dados 
pessoais no início 
do exercício de 
funções ou antes de 
ser efetuado o 
primeiro 
pagamento ou 
colocação à 
disposição dos 
rendimentos;

A prestar a 
informação em 
declaração 
destinada à 
entidade patronal e 
à Administração 
Tributária, no 
início de funções e 
sempre que se 
verifique alteração.

Entregar até ao dia 15 do mês seguinte a declaração periódica de 
rendimentos e correspondente meio de pagamento. 

Taxa de 

retenção

Parcela a 

abater

Imposto retido

Rendimentos mensais 170.000,00 CVE  25% 16300 26.200,00 CVE  

Subsídio de férias 145.000,00 CVE  21% 10300 20.150,00 CVE  

46.350,00 CVE  
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2. INPS 

O pagamento das contribuições constitui uma das principais 

obrigações dos contribuintes, que por parte do contratante que por 

retenção ao contratado. 

O empregador/contribuinte e o trabalhador/segurado ficam sujeitos ao 

pagamento de uma contribuição mensal, fixada em 23% assim 

distribuída:  

 

 

• 15% para o contribuinte (é um encargo do empregado) 

• 8% para o segurado (é um encargo do empregador). 

 

Para o exemplo anterior, havia ainda que entregar as quantias 

relativas ao INPS, sobre a base tributável: 

(170.000,00 CVE + 145.000,00 CVE) x 23% = 72.450,00 CVE 

 

 

 

O não pagamento das contribuições no prazo legal implica: 

• O agravamento em juros de mora; 

• A aplicação de coimas, por cada mês de infração. 

A entidade empregadora que durante 4 (quatro) meses consecutivos 

enviar a Folhas de Ordenados e Salários (FOS) sem as 

correspondentes contribuições incorre em situação de grave 

incumprimento.

Entregar até ao dia 15 do mês seguinte com 

as Folhas de Ordenados do Salários (FOS) e 

correspondente meio de pagamento. 

24,5% (Portaria n.º 16/2016, 12 de abril)  

 

16% + 8,5% (Portaria n.º 16/2016, 12 de 

abril 
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D. Sobre o consumo: IVA e consumo especial 
 

O CIVA foi aprovado pela Lei n.º 14/VI/2002, de 19 de setembro, tendo 

sido já diversas vezes alterada para contemplar novos requisitos e 

obrigações. Tem ainda diversos regimes excepcionais. 

O IVA é um imposto que tributa na origem, mas cujo destinatário é o 

consumidor final. 

São as empresas (sujeitos passivos de imposto) que têm a principal 

função de arrecadar o imposto e entregá-lo nos cofres do Estado. 

O IVA assenta em três princípios básicos: generalidade (todos os 

sujeitos que realizem transações económicas onerosas), neutralidade 

(não perturbação da concorrência com os mercados externos) e não 

produção de efeitos cumulativos (por via do processo de dedução nas 

aquisições). 

Taxa de IVA 15%

Venda 100 Venda 120 Paga 138

 IVA liquidado 15 IVA liquidado 18

Produção 80 Aquisição por 100 100

IVA dedutível 15

Valor acrescentado 20

IVA a entregar ao Estado 15 IVA a entregar ao Estado 3

Produtor Intermediário Consumidor final

 

Supondo as operações anteriores, verifica-se que o Estado arrecada os 

18 do IVA que são efetivamente suportados pelo consumidor final, 

mas entregues pelo produtor (15) e pelo intermediário (3). 

As empresas, que vendam ou produzam bens, são os interlocutores do 

Estado na arrecadação da receita e, por isso, não constitui 

rendimento. 
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1. Sujeição do imposto 

Estão sujeitas a imposto sobre o valor acrescentado: 

 

a. As transmissões de bens e as prestações de serviços, 

realizadas, a título oneroso no território nacional, pelos 

sujeitos passivos agindo nessa qualidade; 

b. As importações de bens. 

 

Transmissão de bens 

Considera-se, em geral, transmissão de bens a transferência onerosa 

de bens corpóreos por forma correspondente ao exercício do direito de 

propriedade. 

 

Para estes efeitos, a energia eléctrica, o gás, o calor, o frio e similares 

são considerados bens corpóreos. 

 

Prestação de serviços 

Qualquer operação, efectuada a título oneroso, que não constitua 

transmissão ou importação de bens. 

 

Consideram-se ainda prestações de serviços a título oneroso: 

a. As prestações de serviços gratuitas efectuadas pela própria 

empresa com vista às necessidades particulares do seu titular, 

do pessoal ou, em geral, a fins alheios à mesma; 

b. A utilização de bens da empresa para uso próprio do seu 

titular, do pessoal, ou em geral, para fins alheios à mesma e 

ainda em sectores de actividade isentos quando, 

relativamente a esses bens ou aos elementos que os 

constituem tenha havido dedução total ou parcial do imposto. 

 

Importação 

Considera-se importação de bens a entrada destes no território 

nacional. 
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Facto gerador 

O imposto é devido e torna-se exigível: 

a) Nas transmissões de bens, no momento em que os bens são 

colocados à disposição do adquirente; 

b) Nas prestações de serviços, no momento da sua realização; 

c) Nas importações, no momento estabelecido pelas disposições 

aplicáveis aos direitos aduaneiros, sejam ou não devidos esses 

direitos. 

 

2. Exigibilidade 

Sempre que a transmissão de bens ou a prestação de serviços dê lugar 

à obrigação de emitir uma factura, nos termos do artigo 25º, o imposto 

torna-se exigível: 

 

a) Se o prazo previsto para a emissão for respeitado, no momento 

da sua emissão; 

b) Se o prazo previsto para a emissão não for respeitado, no 

momento em que termina; 

c) Se a transmissão de bens ou a prestação de serviços, derem 

lugar ao pagamento, ainda que parcial, anteriormente à 

emissão da factura, no momento do recebimento desse 

pagamento, pelo montante recebido, sem prejuízo do disposto 

na alínea anterior. 

 

O imposto será ainda exigível, sempre que se verifique emissão da 

factura, ou pagamento, precedendo o momento da realização das 

operações tributáveis. Neste caso, a exigibilidade incidirá sobre o 

valor facturado ou pago, consoante o caso. 
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3. Liquidação do IVA na construção civil 

No regime geral o vendedor ou prestador é que liquidam o IVA, 

contudo, caso se trate de aquisição de obra1 de construção civil, é o 

adquirente quem liquida o IVA (autoliquidação) e não o vendedor ou 

prestador, podendo este depois este exercer o direito à dedução (se não 

for sujeito isento), tornando assim a operação neutra, nesta fase. 

O vendedor ou prestador, deverá mencionar na fatura “IVA 

Autoliquidação” 

Taxa de imposto 

 A taxa do imposto é de 15% e é a que vigorar no momento em que o 

imposto se tornar exigível. 

 

4. Condições para o exercício do direito a dedução 

Só poderá deduzir-se o imposto que tenha incidido sobre bens ou 

serviços adquiridos, importados ou utilizados pelo sujeito passivo para 

a realização das operações seguintes: 

 

a) Transmissões de bens e prestações de serviços sujeitas a 

imposto e dele não isentas; 

b) Transmissões de bens e prestações de serviços que consistam 

em : 

 

i. Exportações e restantes operações isentas nos termos 

do artigo 13º;   

ii. Operações efectuadas no estrangeiro que seriam 

tributáveis se fossem efectuadas no território 

nacional; 

                                                           
1 “Por obra, entende-se: todo o trabalho de construção, reconstrução, ampliação, 

alteração, reparação, conservação, reabilitação, limpeza, restauro e demolição de bens 

imóveis, bem como, qualquer outro trabalho que envolva processo construtivo, quer seja 

de natureza publica ou privada” (CIRCULAR N.º 1/DCI/2014). 
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iii. Prestações de serviços cujo valor esteja incluído na 

base tributável dos bens importados, nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 16º; 

iv. Transmissões de bens e prestações de serviços 

abrangidos pelos n.º 1, 3 e  4  do artigo 14º; 

v. Transmissões de bens constantes da Lista anexa a 

este Regulamento. 

c) Ou no caso de autoliquidação (por exemplo a  alínea f) do n.º 1 

do art. 2.º) 

 

Exclusões do direito a dedução 

Exclui-se, todavia, do direito a dedução o imposto contido nas 

seguintes despesas : 

 

a) Despesas relativas à aquisição, fabrico ou importação, à 

locação, incluindo a locação financeira, à utilização, à 

transformação e reparação de viaturas de turismo, barcos de 

recreio, helicópteros, aviões, motos e motociclos. É 

considerada viatura de turismo qualquer veículo automóvel, 

com inclusão do reboque, que, pelo seu tipo de construção e 

equipamento, não seja destinado unicamente ao transporte de 

mercadorias ou a uma utilização com carácter agrícola, 

comercial ou industrial ou que, sendo misto ou de transporte 

de passageiros, não tenha mais de dez lugares, com inclusão 

do condutor; 

 

b) Despesas respeitantes a combustíveis normalmente 

utilizáveis em viaturas automóveis, com excepção da 

aquisição de gasóleo, cujo imposto será dedutível na proporção 

de 50%, a menos que se trate dos bens a seguir indicados, caso 

em que o imposto relativo aos consumos de gasóleo é 

totalmente dedutível: 

 

i. Veículos pesados de passageiros; 

ii. Veículos licenciados para transportes públicos, com 

excepção dos rent a car; 
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iii. Máquinas consumidoras de gasóleo, que não sejam 

veículos matriculados; 

iv. Tractores com emprego exclusivo ou predominante na 

realização de operações de cultivo inerentes à 

actividade agrícola. 

 

c) Despesas de transportes e viagens do sujeito passivo e do seu 

pessoal; 

 

d) Despesas respeitantes a alojamento, alimentação, bebidas e 

tabaco e despesas de recepção, incluindo as relativas ao 

acolhimento de pessoas estranhas à empresa; 

 

Não se verificará, contudo, a exclusão do direito a dedução nos 

seguintes casos: 

 

a) Despesas mencionadas na alínea a) do número anterior, 

quando respeitem a bens cuja venda ou exploração constitua 

objecto de actividade do sujeito passivo, sem prejuízo do 

disposto na alínea b) do mesmo número, relativamente a 

combustíveis que não sejam adquiridos para revenda; 

 

b) Despesas de alojamento e alimentação efectuadas por 

viajantes comerciais, agindo por conta própria, no quadro da 

sua actividade profissional. 

 

 

1
•Sujeito ao regime geral

2
•Despesas relacionada com a actividade empresarial

3
•Documento passado sob forma legal e dentro do prazo estabelecido

4
•A natureza da despesa não está excluída do direito à dedução

5
•Pode deduzir o imposto suportado.
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5. Emissão de facturas  

 A factura deve ser emitida o mais tardar no quinto dia útil seguinte 

ao do momento em que o imposto é devido. Todavia, no caso de 

pagamentos relativos a uma prestação de serviços ainda não 

efectuada, a data da emissão do documento comprovativo coincidirá 

sempre com a do recebimento de tal montante. 

 

Nos casos em que seja utilizada a emissão de facturas globais, o seu 

processamento não poderá ir além do quinto  dia útil posterior ao 

termo do período a que respeita. 

 

As facturas serão substituídos por guias ou notas de devolução quando 

se trate de devoluções de bens anteriormente transaccionados entre 

as mesmas pessoas. A sua emissão processar-se-á, o mais tardar, no 

quinto dia útil seguinte à data da devolução. 

 

Os documentos devem ser processados em duplicado, destinando-se o 

original ao cliente e a cópia ao arquivo do fornecedor. 

 

As facturas ou documentos equivalentes devem ser datados, 

numerados sequencialmente e conter os seguintes elementos: 

a) Os nomes, firmas ou denominações sociais e a sede ou 

domicílio do fornecedor dos bens ou prestador dos serviços e 

do destinatário ou adquirente, bem como os correspondentes 

números de identificação fiscal dos sujeitos passivos do 

imposto; 

b) A quantidade e denominação usual dos bens transmitidos ou 

dos serviços prestados, devendo as embalagens, não 

transaccionadas, serem objecto de indicação separada e com 

menção expressa de que foi acordada a sua devolução; 

c) O preço líquido de imposto e os outros elementos incluídos no 

valor tributável; 

d) A taxa e o montante de imposto devido; 

e) O motivo justificativo da não aplicação do imposto, se for caso 

disso. 
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As guias ou notas de devolução deverão conter, além da data, os 

elementos a que se referem as alíneas a) e b) anteriores, bem como a 

referência à factura a que respeitam. 

 

A numeração sequencial quando não resulte do processamento em 

saídas de computador, deve ser impressa em tipografias autorizadas 

pelo membro do Governo responsável pela área das Finanças. 

 

 As facturas, documentos equivalentes e guias ou notas de devolução, 

impressas tipograficamente, devem conter os elementos 

identificativos da tipografia, nomeadamente a designação social, sede 

e número de identificação fiscal, bem como a respectiva autorização 

ministerial. 

Registo dos bens do activo imobilizado 

Os sujeitos passivos que possuam contabilidade regularmente 

organizada  são obrigados a efectuar o registo dos seus bens de 

investimento, de forma a permitir o controle das deduções efectuadas. 

 

O registo deve comportar, para cada um dos bens, os seguintes 

elementos: 

a) Data de aquisição; 

b) Valor do imposto suportado; 

c) Valor do imposto deduzido. 

 

6. Isenção 

Beneficiam de isenção do imposto os sujeitos passivos que, não sendo 

tributados pelo método da verificação, para efeitos de Imposto Único 

sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares ou das Pessoas 

Colectivas (actuais CIRPS e CIRPC), nem praticando operações de 

importação, exportação ou actividades conexas, não tenham atingido, 

no ano civil anterior, uma matéria colectável superior a 180.000$00 

(Cento e oitenta mil escudos).  
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No caso de sujeitos passivos que iniciem a sua actividade, a matéria 

colectável a tomar em consideração será estabelecida de acordo com 

fixação estimada pela Direcção Geral das Contribuições e Impostos. 

 

7. Regime de tributação simplificada 

Ficam sujeitos ao regime simplificado de tributação os contribuintes 

que, não estando no regime de isenção nem  sendo tributados pelo 

método da verificação para efeitos de Imposto Único sobre os 

Rendimentos das Pessoas Singulares ou das Pessoas Colectivas 

(actual CIRPS e CIRPC) e não efectuando operações de importação, 

exportação ou actividades conexas, tenham atingido, no ano civil 

anterior, um volume anual de negócios  não superior a 5 000 000$00 

(Cinco milhões de escudos) . 

 

O imposto devido ao Estado é calculado através da aplicação da 

percentagem de 5% ao valor das vendas ou serviços realizados, com 

excepção das vendas de bens de investimento corpóreos que tenham 

sido utilizados na actividade por eles exercida.  

 

Ao imposto assim determinado não será deduzido qualquer valor de 

imposto suportado. 
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Resumo: 

 

Valor das 
vendas e  
serviços 

realizados

5%
Imposto a 
entregar 

ao Estado

Matéria colectável 
inferior a 

180.000$00
Isenção

Não liquida nem 
deduz imposto

Volume anual de 
negócios  inferior a 

5.000.000$00

Regime  de 
tributação 

simplificada

Paga IVA de 5% 
sobre as vendas e 

serviços prestados e 
não deduz o IVA 

suportado

Restantes casos Regime geral

Liquida IVA à taxa 
de 15% e deduz o 

IVA suportado nas 
aquisições

Neste caso não há lugar à dedução do imposto suportado nas aquisições (faz 
parte do custo da actividade) 

Se o volume anual de negócios não for superior a 5.000.000$00 (Cinco 

milhões de escudos) 
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E. Imposto de selo 
 

O Imposto de Selo foi aprovado pela Lei n.º 33/VII/2008, de 8 de 

dezembro e aplica-se a uma variedade de operações, com especial 

incidência nas operações: 

1. Bancárias; 

2. Seguradoras; 

3. Operações societárias e actos jurídicos documentados. 

1. Sujeitos passivos 

Constituem sujeitos passivos do imposto de selo: 
 
a. Os notários e conservadores dos registos, relativamente às 

operações financeiras em que sejam intervenientes, com 

excepção das operações de crédito e garantias em que 

intervenham instituições de crédito e parabancárias que lhes 

sejam apresentadas para qualquer efeito; 

 

b. Os concedentes de crédito e de garantias e as instituições de 

crédito e parabancárias credoras de juros, prémios, comissões 

e outras contraprestações devidas por serviços financeiros, 

com excepção do crédito concedido por meio de suprimentos e 

outros empréstimos feitos pelos sócios às sociedades ou pela 

emissão de obrigações ou outros valores mobiliários 

representativos de dívida, em que constitui sujeito passivo o 

devedor; 
 

c. As seguradoras, relativamente aos prémios de seguro e às 

comissões de mediação; 
 

d. Os emitentes de letras, livranças e demais títulos de crédito 

ou ordens de pagamento. 
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Repercussão tributária 

O imposto de selo deve ser repercutido sobre as seguintes pessoas: 
 

a) Quanto à concessão de crédito, sobre o devedor; 

b) Quanto aos juros, prémios, comissões e outras 

contraprestações devidas por serviços financeiros, sobre o 

respectivo devedor; 

c)  Quanto às garantias, sobre o devedor da obrigação garantida; 

d)  Quanto aos seguros, sobre o segurado; 

e) Quanto às letras, sobre o sacado, quanto às livranças, sobre o 

devedor, e quanto aos demais títulos de crédito e ordens de 

pagamento, sobre o credor. 

 

2. Facto gerador 

O imposto de selo considera-se devido: 
 

a. No momento em que o crédito seja utilizado, ressalvado o 

crédito utilizado sob a forma de conta corrente, descoberto 

bancário ou qualquer outro meio em que o prazo não seja 

determinado nem determinável, caso em que o imposto se 

considera devido no último dia de cada mês; 

 

b. No momento da cobrança dos juros, prémios, comissões e 

outras contraprestações por serviços financeiros, 

considerando-se efectivamente cobradas aquelas que sejam 

debitadas em conta corrente; 

 

c.  No momento da prestação das garantias das obrigações; 
 

d. No momento da cobrança dos prémios de seguro e no 

momento do pagamento das comissões de mediação; 
 

e. No momento da emissão das letras, livranças e demais títulos 

de crédito ou ordens de pagamento; 
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O imposto incidente sobre as letras e livranças em branco 

considera-se devido no momento em que estas possam ser 

preenchidas nos termos da respectiva convenção de 

preenchimento. 

 

3. Isenções 

Estão isentas do imposto de selo as seguintes operações: 
 

a. A concessão de crédito, a prestação de garantias e a emissão 

de títulos de crédito, ordens de pagamento pelo Estado ou pelo 

Banco de Cabo Verde; 

 

b. Os juros, prémios, comissões e outras contraprestações 

devidas por serviços financeiros, bem como a prestação de 

garantias, respeitantes a operações realizadas, registadas, 

liquidadas ou compensadas através da Bolsa de Valores de 

Cabo Verde que tenham por objecto directo ou indirecto 

valores mobiliários ou direitos a eles equiparados; 

 

c. Os prémios respeitantes a resseguros tomados a seguradoras 

operando em Cabo Verde; 

 

d. Os suprimentos realizados pelas sociedades de capital de risco 

no exercício da sua actividade; 

 

e. Os prémios e comissões relativas a seguros do ramo «Vida»; 

 

f. A concessão de crédito, prestação de garantias e pagamentos 

de juros, prémios, comissões e quaisquer outras 

contraprestações por serviços financeiros realizados entre 

diferentes instituições de crédito; 

 

g. A utilização de crédito habitação até o limite de 7000.000$00 

(sete milhões de escudos) para aquisição, construção ou 

melhoramento da primeira habitação própria e permanente 

[versão a partir de 1/1/2017]; 
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h. A utilização, juros, comissões, hipoteca e registos de crédito 

para formação superior. 

 

 

 

Verba Incidência Taxa 

1 Operações de crédito                               0,50% 

2 

Juros, prémios, comissões ou contraprestações de 

serviços financeiros 3,50% 

3 Garantias                                             0,50% 

4 Seguros 3,50% 

5 

Letras, livranças, títulos de crédito, ordens de 

pagamento 0,50% 

6 Operações societárias                              0,50% 

7 Actos notariais, do registo e processuais     15% 

8 Actos administrativos                             1.000$00 

9 Escritos de contratos                               1.000$00 

 



 

 

57 

F. Taxa ecológica e contribuição turística 

A taxa ecológica foi instituída pela Lei n.º 76/VII/2010, de 23 de agosto 

e regulada pela Lei n.º 17/VIII/2012, de 23 de agosto. 

 

Esta taxa tem como facto gerador a colocação no mercado dos produtos 

produzidos ou importados constantes da Tabela I em anexo à Lei e 

como base de tributação os quilogramas de produtos. 

 

RECICLAGEM: O sujeito passivo, ainda que isento da Taxa 

Ecológica, tem o dever de devolver à origem, de reciclar e de reutilizar 

no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos produtos e embalagens 

constantes da Tabela II 

 

A contribuição turística foi criada pela Lei n.º 23/VIII/2012, de 31 de 

dezembro (Orçamento de Estado para 2013) e regulada pelo Dec. Lei 

n.º 20/2013, de 28 de maio). Esta contribuição consiste na aplicação de 

uma quantia fixa de 220$00 (até um máximo de 10 dias consecutivos), 

pelos prestadores de serviços, sobre cada pernoite, por pessoa física 

com idade superior a 16 anos, em estabelecimentos turísticos e 

similares. 

 
Entregar até ao dia 15 do mês seguinte 

ao do recebimento para a conta do Fundo 

do Desenvolvimento Turístico 
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G. Transações internacionais: Direitos de importação e taxa 

comunitária 

1. Direitos de importação 

Tabela constante da respetiva coluna da pauta aduaneira, /2012 Lei 

nº 20/VIII/2012, de 14 de Dezembro. . 

Base tributável : Valor aduaneiro (CIF) 

 

2. Taxa Comunitária 

Instituída pelo artigo 72° do Tratado revisto da CEDEAO (5° 

Suplemento ao B.O. n° 37/95 - 1ª série) 

Regulamento da taxa comunitária – Protocolo A/P.1/7/97, aprovado 

pela Resolução n° 66/V/97 ( B.O. n° 50/97). 

Montante da taxa : 0,5% 

Base tributável: Valor aduaneiro 
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H. Benefícios fiscais 

O Código dos benefícios fiscais (CBF) foi aprovado pela Lei n.º 

26/VIII/2013, de 21 de janeiro, tendo sofrido a primeira alteração pela 

Lei n.º 102/VIII/2016, de 6 de janeiro. 

São considerados benefícios fiscais os desagravamentos fiscais que 

materialmente representem exceções ao princípio da igualdade 

tributária, fundamentados por superiores razões de política 

económica e social ou de outra natureza extra social.  

Os benefícios fiscais podem, entre outras, apresentar a forma de: 

• Isenções; 

• Reduções de taxas; 

• Crédito de imposto; 

• Deduções à matéria coletável; e 

• Deduções à coleta. 

Princípios subjacentes: 

• Transparência: a Administração Fiscal, através do seu portal 

eletrónico, procede à divulgação anual da lista das pessoas 

coletivas às quais sejam concedidos benefícios fiscais 

dependentes de reconhecimento ou de base contratual; 

 

• Responsabilidade: os contribuintes que gozem de benefícios 

fiscais ficam sujeitos a deveres reforçados de cooperação com 

a Administração Tributária, a prestar à Administração 

Tributária as declarações, documentos e elementos 

informativos necessários à comprovação dos respetivos 

pressupostos, no momento da concessão do benefício ou 

durante a sua aplicação e às ações sistemáticas de fiscalização 

efetuadas pela Administração Fiscal e demais entidades 

competentes, tendentes à comprovação dos respetivos 
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pressupostos e à eventual aplicação das sanções legalmente 

previstas. 

Pressupostos dos benefícios fiscais 

O gozo dos benefícios fiscais previstos no Código apenas é permitido a 

sujeitos passivos de IRPC ou IRPS que, reunindo as condições legais 

para o exercício da sua atividade, cumpram, cumulativamente, os 

seguintes requisitos:  

a) Estar enquadrado em regime de tributação pela 

contabilidade organizada;  

b) Utilizar a contabilidade organizada em conformidade com 

o sistema de normalização contabilística e de relato 

financeiro vigente em Cabo Verde;  

c) Empregar exclusivamente o método de comunicação 

eletrónica online, disponibilizado pela administração 

fiscal, para o cumprimento de suas obrigações fiscais; e  

d) Não ser tributado por métodos indiretos; 

e) Apresentar a sua situação fiscal e contributiva 

regularizada2. 

Constituição e reconhecimento dos benefícios fiscais 

Os benefícios fiscais podem apresentar natureza automática, caso em 

que a sua concessão decorre da mera concretização dos pressupostos 

legais, ou depender de reconhecimento, caso em que a sua concessão 

exige a produção de ato administrativo. Podem ainda revestir forma 

contratual.  

Sempre que a lei não disponha de outro modo, o reconhecimento de 

benefícios fiscais é da competência do membro do Governo 

responsável pela área das Finanças, admitindo-se a delegação deste 

                                                           
2 Consideram-se como tal aqueles que não se encontrem em situação de dívida ou que, 

encontrando-se em dívida, tenham procedido a reclamação, impugnação ou oposição e tenham 
prestado garantia idónea, quando esta se mostre exigível. 
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exercício nos Diretores Gerais ou noutros funcionários que lhe estejam 

diretamente subordinados o exercício da sua competência. 

1. Crédito fiscal ao investimento 

Os investimentos realizados no âmbito  da Lei de Investimento 

beneficiam  de um crédito fiscal por dedução à colecta do imposto  sobre 

o rendimento  das pessoas  colectivas  e singulares enquadradas no 

regime de contabilidade organizada, em valor correspondente a: 
 

a) 50% dos investimentos relevantes realizados nas áreas  da 

saúde,  do ambiente,  da industria criativa, do turismo  ou da 

industria  da promoção turística e da imobiliária turística, da 

actividade  industrial, dos  serviços de transporte aéreo  e 

marítimo e dos serviços portuários e aeroportuários,  da 

produção de energias renováveis, da produção e montagem de 

equipamentos de energias renováveis,  da pesquisa e 

investigação científica, bem como do desenvolvimento de 

tecnologias de informação e comunicação; 

 

b) 30% dos investimentos relevantes realizados nas demais 

áreas. 

Dedução máxima em cada exercício 

A dedução do crédito fiscal previsto no número anterior é feita na 

liquidação do IRPC ou do IRPS, respeitante ao exercício em que sejam 

realizados  os investimentos, não podendo, em cada exercício, exceder 

50% do valor da colecta. 

A parcela do crédito fiscal não utilizada num exercício, pode ser 

deduzida nos exercícios seguintes, caducando o direito à sua utilização 

no décimo quinto  exercício fiscal, a contar da data do início do 

investimento, para os projectos em funcionamento, ou do início de 

exploração, para os projectos novos. 
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Investimentos relevantes 

São relevantes os investimentos em: 

 

1. Activos fixos tangíveis, adquiridos em estado novo e 

afectos a projecto de investimento em território nacional; 

 

2. Investimento com a aquisição de patentes e licenças para 

utilização de tecnologias certificadas pela entidade 

competente. 

 
 
Não se considera relevante o investimento com os seguintes activos 

fixos tangíveis: 
 

a)  Terrenos sujeitos as depreciações e amortizações; 

 

b) Edifícios e outras construções não directamente ligados ao 

objecto principal do projecto de investimento ou 

destinados a venda; 

 

c)  Viaturas ligeiras não directamente ligados ao objecto 

principal do projecto de investimento; 

 

d) Mobiliário e artigos de conforto e decoração, excepto 

equipamento hoteleiro afecto a exploração turística; 

 

e) Demais bens de investimento não directamente ligados ao 

objecto principal do projecto de investimento; 

 

f) Equipamentos administrativos, excepto os equipamentos 

informáticos destinados às empresas do desenvolvimento 

de tecnologias de informação e comunicação. 
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A contabilidade dos sujeitos passivos beneficiários dos incentivos deve 

evidenciar os impostos que deixem de pagar em resultado dos 

benefícios obtidos, mediante menção dos valores correspondentes no 

anexo às demonstrações financeiras relativo ao exercício em que se 

efectua o gozo dos incentivos. 

Requisitos para uso do benefício 

Para efeitos do gozo do benefício, os titulares devem apresentar à 

administração fiscal, pela via electrónica, a declaração de 

rendimentos do exercício, os justificativos da realização dos 

investimentos, segundo Modelo a aprovar pelo membro do Governo 

responsável pela área das Finanças. 

EXEMPLO: A empresa “Investimentos na área da Saúde” adquiriu activos 

fixos tangíveis novos por 13.000.000$00 e incorreu em 2.000.000$0 em 

gastos com o registo de marca. Todos os activos são considerados 

relevantes para efeitos de uso do benefício. 

A empresa apurou uma colecta de 850.000$00, no ano em causa. 

 

Resolução: 
Cálculo do benefício: 15.000.000$00 x 50% = 7.500.000$00 

Dedução máxima à colecta: 850.000$00 x 50% = 425.000$00 

Assim, a empresa irá beneficiar, no primeiro ano de 425.000$00 de dedução 

à colecta [Q8.8 da Modelo 1B], ficando um saldo de 7.075.000$00 para 

deduzir, no mesmo campo, nos próximos 14 anos (contados da data de início 

do investimento). 

 

Outros benefícios relativos a investimento 

Isenção de IUP 

Os investimentos realizados no âmbito da lei de investimento que 

exijam aquisição de imóveis exclusivamente destinados à instalação 

dos projectos de investimento podem beneficiar de isenção de Imposto 

Único sobre o Património. 
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A atribuição deste incentivo fica condicionada à respectiva aceitação 

pelo órgão municipal competente nos termos da lei aplicável. 

 

Isenção de Imposto de Selo 

Estão isentos de imposto de selo as operações de contratação de 

financiamento destinados a investimentos levados a cabo nos termos 

da Lei de Investimentos. 

 

Entende-se por operações de contratação de financiamento, todas as 

operações sujeitas ao imposto de selo que estejam inerentes ao 

processo de contratação de crédito. 

 

Isenção de direitos aduaneiros 

Os investimentos levados a cabo no âmbito da Lei de Investimento 

beneficiam de isenção de direitos aduaneiros sempre que se traduzam 

na importação dos seguintes bens e estes se encontrem ligados ao 

objecto principal do projecto de investimento: 
 

a. Materiais e equipamentos incorporáveis directamente na 

instalação, expansão ou remodelação dos empreendimentos 

não destinados à venda, designadamente estruturas 

metálicas, materiais de construção civil, equipamentos 

sanitários, equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como 

seus acessórios e peças separadas, quando os acompanham; 

 

Excluem-se os blocos, cimento, tintas, vernizes, bem como 

lâmpadas incandescentes, fogões e placas eléctricos,  termos 

acumuladores  e frigoríficos que não sejam da classe A 
 

b. Equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos e 

utensílios, bem como os respectivos acessórios e peças 

separadas; 
 

c. Veículos de transporte colectivo novos, destinados ao 

transporte urbano de passageiros, devidamente equipados, e 

veículos pesados destinados ao transporte de mercadorias, 
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importados por empresas do sector devidamente licenciadas; 
 

d. Materiais, mobiliários e equipamento científico, didáctico e de 

laboratório, incluindo software e meios que lhes sirvam de 

suporte, destinados à educação, ensino ou investigação 

técnico-científica; 

 

e. Mobiliário, equipamentos e utensílios destinados à 

instalação, expansão ou remodelação dos empreendimentos 

com Estatuto de Utilidade Turística, não destinados à venda; 

 

Esta isenção é concedida durante a fase de instalação e ao 

longo do primeiro ano de funcionamento. 

É concedida também durante o período de remodelação e 

para  o efeito  considera-se haver expansão ou remodelação 

quando o reinvestimento corresponda a pelo menos 15% do 

investimento inicial [versão  a partir de 1/1/2017, era de 

25%] 
 

f.  Antenas, postes e torres de transmissão; 
 

g.  Estúdio móvel para emissões fora de estúdio da TV; 
 

h.  Viatura para serviços de reportagem e carros  de exteriores; 
 

i.  Veículos de transporte colectivo e misto, destinados ao 

transporte exclusivo de turistas e bagagens, barcos de 

recreio,  pranchas  e acessórios, instrumentos e equipamentos  

destinados  à animação desportiva  e cultural; 
 

j. Veículos de transporte de mercadorias ou colectivos de 

trabalhadores para a utilização exclusiva de 

estabelecimentos industriais; 
 

k. Veículos de transporte especializado, designados 

ambulâncias, destinados ao sector de saúde. 

 

Exclui os equipamentos e veículos com idade superior a cinco 

anos. 
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2. Benefícios à contratação 

Criação de emprego 

Os sujeitos passivos de IRPC com contabilidade organizada podem 

deduzir à colecta em cada exercício, por posto de trabalho criado no 

exercício imediatamente anterior, os seguintes montantes: 
 

a. 26.000$00 (vinte e seis mil escudos) por posto de trabalho 

criado nos concelhos da Boa Vista, da Praia e do Sal; 
 
b. 30.000$00 (trinta mil escudos) por posto de trabalho criado 

nos demais concelhos; 
 
c. 35.000$00 (trinta e cinco mil escudos) por posto de trabalho 

criado para pessoa portadora de deficiência. 

 
A Administração Fiscal deve solicitar à entidade patronal o 
comprovativo de que o trabalhador é portador de deficiência. 

 

O número de postos de trabalho criado ou eliminado em cada exercício 

é calculado de acordo com as regras seguintes: 
 

a. A diferença em cada mês entre o número de empregados 

listados na declaração apresentada ao Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS) no mês e a declaração apresentada 

no mês imediatamente anterior é multiplicada pelo peso 

atribuído ao mês e calculada depois a média anual dos 

resultados mensais assim obtidos; 
 

b. O peso atribuído ao mês de Janeiro é igual a 12, reduzindo-se 

o peso de uma unidade por mês para cada um dos meses 

subsequentes, considerando-se haver criação de postos de 

trabalho se a média anual for positiva e eliminação se 

negativa. 
 

A dedução à colecta dos montantes referidos é feita de acordo com as 

regras seguintes: 
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a. O montante deduzido à colecta no exercício em que o benefício 

é concedido pode ser deduzido também à colecta de cada um 

dos três exercícios seguintes, desde que não haja eliminação 

de postos de trabalho no exercício em que o benefício foi 

concedido nem em qualquer dos exercícios seguintes; 

b. Havendo eliminação de postos de trabalho, extingue- se o 

benefício fiscal a partir do exercício seguinte àquele em que 

ocorrer a eliminação; 

c. Quando a colecta de um exercício seja insuficiente para a 

dedução total do montante, a parcela não aproveitada pode ser 

deduzida à colecta de um dos cinco exercícios subsequentes. 

 

Formação, estágios e bolsas 

São considerados em 150% os seguintes encargos, contabilizados como 

gasto do exercício  pelos  sujeitos passivos de IRPC com contabilidade  

organizada: 
 

a. Encargos correspondentes   à formação de trabalhadores; 

Consideram-se encargos com formação os que respeitem à 

frequência de cursos profissionais ou superiores em 

estabelecimentos de ensino ou de formação profissional no país e 

certificados pelas entidades competentes, bem como os encargos 

com bolsas de estudo ou despesas de inscrição e propinas, 

comprovadas por certificados de frequência emitidos pelos 

estabelecimentos de ensino ou formação aos trabalhadores 

beneficiários. 

 

b. Encargos com a contratação de jovens com idade não superior 

a 35 anos para estágio, e de quaisquer pessoas para formação 

ou reconversão profissional em empresas, com duração 

mínima de seis meses e duração máxima de um ano; 
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c. Encargos realizados pela empresa e correspondentes à 

atribuição, pela mesma, de bolsas de estudo de mérito a jovens 

estudantes com idade não superior a 20 anos. 

 
Cabe à empresa definir os critérios de atribuição das bolsas de 

estudo de mérito, estando os mesmos sujeitos a homologação do 

departamento governamental competente, devendo a atribuição 

das bolsas ser feita mediante concurso público anunciado antes do 

início do ano escolar a que se refere. 

  



 

 

69 

3. Centro Internacional de Negócios 

Às entidades licenciadas no Centro Internacional de Negócios de Cabo 

Verde (CIN) é aplicável benefício fiscal sob a forma de taxas reduzidas 

de IRPC relativamente aos rendimentos derivados do exercício das 

actividades de natureza industrial ou comercial, e suas actividades 

acessórias ou complementares, bem como de prestação de serviços. 

Este benefício vigora até 2030, dependendo da criação de um mínimo 

de cinco postos de trabalho no Centro Internacional de Indústria (CII) 

e Centro Internacional de Comércio (CIC), e traduz-se na aplicação das 

seguintes taxas escalonadas de Imposto sobre o Rendimento para as 

Pessoas Colectivas - CIRPC: 
 

a. 5%, para entidades com cinco ou mais trabalhadores 

dependentes; 
 

b. 3,5%, para entidades com vinte ou mais trabalhadores 

dependentes; 
 

c. 2,5%, para entidades com cinquenta ou mais trabalhadores 

dependentes. 

No Centro Internacional de Prestação de Serviços, o mínimo de postos 

de trabalho exigido é de dois, sendo a taxa de IRPC de 2,5%. 

As entidades licenciadas no CIN estão sujeitas a acções anuais de 

inspecção por parte da Administração Fiscal, a quem compete a 

fiscalização dos pressupostos e condições do seu regime fiscal, 

aplicando-se as sanções previstas no Regime Jurídico das Contra-

Ordenações Fiscais não Aduaneiras sempre que estes não se mostrem 

verificados. 
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I. Perguntas frequentes: FAQ´s 

Este capítulo do Guia pretende dar 

respostas objectivas a perguntas que 

normalmente são preocupações dos 

empresários e relativas à aplicação do 

disposto nos diversos Códigos. 

 

CIRPC: Tributação Autónoma 

FAQ 1: O resultado contabilístico pode 

ser negativo e ainda assim apurar 

imposto a pagar? 

Sim. O resultado que interessa para efeitos 

de apuramento do imposto é o tributável 

(fiscal), que toma como ponto de partida o 

resultado apurado na contabilidade mas 

depois é corrigido para efeitos fiscais. Por 

outro lado, há lugar ao cálculo da tributação 

autónoma, que é apurada em função de certo 

tipo de despesas e não tem a ver com o 

resultado apurado no exercício económico. 

FAQ 2: Se num ano apurar resultado 

tributável negativo (prejuízo), ainda 

assim a empresa tem de pagar a 

tributação autónoma. 

Sim. A tributação autónoma incide sobre 

certo tipo de despesas e não sobre o resultado 

apurado. Acresce ainda que, no caso de a 

empresa apurar resultados tributáveis 

negativos em dois períodos consecutivos (a 

partir de 1/1/2017, anteriormente era no 

próprio exercício), a taxa de tributação 

autónoma é majorada (acrescida) de 10 

pontos percentuais (10%). 

Benefícios fiscais 

FAQ 12: A empresa 

apurou prejuízo, ainda 

assim pode usufruir de 

benefícios fiscais? 

Sim. A atribuição dos 

benefícios fiscais, 

constante no respectivo 

Código e não dependo do 

resultado de um período. 

Por exemplo, o crédito 

fiscal ao investimento 

pode ser apurado num 

dado exercício que até 

apurou prejuízo e 

beneficiar da redução da 

colecta nos 14 anos 

seguintes.  

 

CIN 

FAQ 13: Que empresas 

podem beneficiar dos 

incentivos previstos 

para o Centro 

Internacional de 

Negócios? 

As empresas que 

obtiverem o respectivo 

licenciamento.  
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FAQ 3: Se a empresa só apurar imposto 

relativo à tributação autónoma tem sempre 

de pagar essa quantia? 

Sim. A não ser que a empresa tenha efectuado 

pagamentos fraccionados, caso em que poderá 

deduzir essa quantia no apuramento do imposto 

a pagar (a partir de 1/1/2017, antes não era 

permitido) 

FAQ 4: O que se consideram Viaturas 

Mistas? 

A classificação das viaturas cabe à Direcção de 

Transportes Terrestres, através da emissão do 

Livrete da viatura. Em regra, as viaturas mistas 

são as construídas para transportes de pessoas e 

mercadorias em simultâneo. 

IVA: Dedução do imposto 

FAQ 5: Posso deduzir o IVA de todas as 

despesas suportadas com a actividade 

empresarial? 

Não. A dedução do IVA está condicionada à 

existência de um documento passado sob forma 

legal e que a despesa não esteja excluída do 

direito à dedução. Por exemplo: não se pode 

deduzir o IVA em despesas relacionadas com 

viaturas de turismo, combustíveis normalmente 

usados nessas viaturas (gasolina), excepto o 

gasóleo que pode deduzir 50% do imposto 

apurado. 

FAQ 6: O que se consideram viaturas de 

turismo? 

São consideradas viaturas de turismo, qualquer 

veículo automóvel, com inclusão do reboque, que, 

pelo seu tipo de construção e equipamento, não 

Taxa turística 

FAQ 14: Quem tem 

de pagar a 

contribuição 

turística? 

Os prestadores de 

serviços, sobre cada 

pernoite, por pessoa 

física com idade 

superior a 16 anos, em 

estabelecimentos 

turísticos e similares, 

por aplicação de uma 

quantia fixa de 220$00 

(até um máximo de 10 

dias consecutivos).  

As empresas cobram 

esta contribuição ao 

cliente, que entregam 

na conta do Fundo do 

Desenvolvimento 

Turístico. 

 

Direitos de 

importação 

FAQ 15: Quem é que 

suporta os direitos de 

importação? 

Os importadores, que 

por sua vez irão 

repercuti-lo no preço de 

venda dos bens 

importado. 
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seja destinado unicamente ao transporte de 

mercadorias ou a uma utilização com carácter 

agrícola, comercial ou industrial ou que, sendo 

misto ou de transporte de passageiros, não 

tenha mais de nove lugares, com inclusão do 

condutor. 

IVA: Regime de tributação simplificada 

FAQ 7: A empresa está enquadrada no 

regime de tributação simplificada, pode 

deduzir o imposto suportado nas 

aquisições? 

Não. Este regime é considerado simplificado 

porque não tem em consideração as despesas 

realizadas e o IVA suportado, apenas 

considerando os rendimentos para o cálculo do 

imposto, aplicando-se uma taxa de 5% sobre as 

vendas e serviços prestados. Se a empresa 

pretender deduzir imposto nas aquisições 

deverá renunciar ao regime simplificado e 

requerer o enquadramento no regime geral, 

passando a liquidar o imposto à taxa normal, 

actualmente de 15%, e então deduzir o imposto 

suportado nas aquisições. 

Declarações 

FAQ 8: Que declarações tenho de entregar 

por ser sujeito de IRPC? 

Uma declaração de início de actividade, antes 

de a iniciar, uma declaração de alterações 

(sempre quem ocorram alterações aos factos 

declarados inicialmente e nos 15 dias seguintes) 

e uma declaração de cessação de actividade, 

quando se proceder ao encerramento da 

liquidação. Em Maio, a declaração de 

autoliquidação do imposto e em Julho a 

declaração anual de informação contabilística e 

fiscal. 

Benefícios fiscais 

FAQ 16: O crédito 

fiscal ao investimento 

exige a apresentação 

de um projecto? 

Não. Estre benefício é 

automático, desde que 

respeitadas as condições 

exigidas, 

nomeadamente quanto 

aos bens objecto de 

investimento, condições 

de elegibilidade da 

entidade e entrega do 

modelo comprovativo 

dos investimentos 

realizados.  

CIN 

FAQ 17: O Centro 

Internacional de 

Negócios pode ser 

considerado uma 

zona offshore? 

Não. O CIN pode ser 

considerado localizado 

numa zona de atracção 

fiscal (tal como 

preconiza o Relatório 

Mundial para a 

Competitividade) mas 

não como offshore.  
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FAQ 9: A empresa está inactiva e por 

isso não realiza operações, posso deixar 

de entregar declarações? 

Não. O CIRPC não prevê o conceito de 

cessação temporária (como por exemplo no 

caso do IVA). A empresa só deixa de ter 

obrigações declarativas e de pagamento do 

imposto quanto registar o encerramento da 

liquidação na conservatória do registo 

comercial. Até lá terá de entregar 

anualmente as declarações, e pagar os 

pagamentos fraccionados que forem de 

liquidar. 

Distribuição de lucros 

FAQ 11: Quando a empresa distribui 

lucros aos sócios, volta a liquidar 

imposto?  

Não. Em sede de IRPS e IRPC, passou a ser 

considerada a eliminação da dupla 

tributação económica dos lucros distribuídos 

(a partir de 1/1/2017), não sendo efectuada, 

por isso, a correspondente retenção na fonte. 

Contudo, deverão ser considerados como 

rendimentos tributáveis 50% dos lucros 

distribuídos por empresas sujeitas a uma 

taxa reduzida de IRPC. 

Benefícios fiscais: 

criação de emprego 

FAQ 18: O benefício 

por criação de postos 

de trabalho é apenas 

para um ano? 

Não. Pela criação do 

postos de trabalho, o 

benefício é atribuído para 

3 anos, desde que o posto 

de trabalho se mantenha. 

Se não conseguir deduzir 

o benefício criado à 

colecta nos 3 anos, podem 

ainda ser deduzido nos 

dois seguintes (até um 

máximo de 5 anos). 

Direitos dos 

contribuintes 

FAQ 19: Pode o Chefe 

da Repartição de 

Finanças não aceitar a 

autoliquidação 

apresentada na 

modelo 1B? 
Não. Ao contrário do 

IUR, o IRPC assenta no 

princípio da verdade 

declarativa e é definitiva. 
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J. Meios de defesa do contribuinte 

Existem diversos dispositivos legais relevantes para a regulação da 

relação entre o sujeito passivo (empresa) e o estado (administração 

tributária). De entre os quais, temos os seguintes: 

 

a. O Código Geral Tributário (CGT), aprovado pela Lei n.º 

48/VIII/2013, de 20 de Dezembro; 

b. O Código de Processo Tributário (CPT), aprovado pela Lei n.º 

47/VIII/2013, de 20 de Dezembro; e 

c. O Código das Execuções Tributárias (CET), aprovado pela Lei 

n.º 49/VIII/2013, de 26 de Dezembro. 

 

São garantias gerais do sujeito passivo (empresa): 

 

1. Não pagar tributos que não tenham sido estabelecidos de 

harmonia com a Constituição; 

2. Ser notificado, com a fundamentação devida, de todos os actos 

praticados em matéria tributária que afectem os seus direitos 

e interesses; 

3. Participar na formação das decisões da Administração 

Tributária das quais possam resultar alterações à sua 

situação tributária; 

4. Interpor reclamação, recurso hierárquico, recurso judicial, ou 

solicitar a revisão de quaisquer actos ou omissões da 

Administração Tributária, lesivos dos seus direitos ou 

interesses legalmente protegidos; 

5. Ser esclarecido, pelo competente serviço tributário, acerca das 

interpretações das leis tributárias e do modo mais cómodo e 

seguro de as cumprir; 

6. Ser informado sobre a sua concreta situação tributária; 

7. Receber juros indemnizatórios. 
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Obrigação de notificação e fundamentação dos actos 

Os actos do procedimento tributário, em qualquer fase do mesmo, que 

interfiram com direitos ou interesses legalmente protegidos, só 

produzem efeitos quando validamente notificados ao sujeito passivo 

ou seu representante legal, com a respectiva fundamentação. 

 

Caducidade 

O direito da administração 

tributária liquidar os tributos 

caduca quando a liquidação 

não seja validamente 

notificada ao sujeito passivo no 

prazo de cinco (5) anos, contado 

desde o início do ano civil 

seguinte àquele em que tiver 

ocorrido o facto tributário 

A caducidade é reconhecida 

oficiosamente, não sendo 

necessária a sua invocação pelo 

sujeito passivo. 

Prescrição 

As dívidas tributárias, incluindo 

a devolução de montantes 

indevidamente recebidos, 

prescrevem no prazo de oito (8) 

anos, salvo o disposto em lei 

especial. 

O prazo de prescrição começa a 

contar-se desde o início do ano 

civil seguinte ao do facto 

tributário ou desde a data em 

que foram postos à 

disponibilidade do sujeito 

passivo os montantes indevidos. 
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