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TAX & BUSINESS 

A presente Informação Fiscal destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a 
informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta. Não deve servir de base para 
qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso 
concreto. O conteúdo desta Informação Fiscal não pode ser reproduzido, no seu todo ou em 
parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais 
sobre este assunto contacte contacto@rffadvogados.pt. 

*** 

Esta Informação Fiscal é enviada nos termos dos artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 
7/2004, de 7 de Janeiro, relativa ao envio de correio electrónico não solicitado. Caso 
pretenda ser removido da nossa base de dados e evitar futuras comunicações semelhantes, 
por favor envie um email com “Remover” para o endereço email
newsletter@rffadvogados.com. 
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U M  O L H A R  S O B R E . . .                                                

O  S I S T E M A  F I S C A L  C A B O - V E R D I A N O  

Best Lawyers - "Tax Lawyer of the Year" 2014 
Legal 500 – Band 1 Tax “Portuguese Law Firm” 2013 
International Tax Review –"Best European Newcomer" (shortlisted) 2013 
Chambers & Partners – Band 1 “RFF Leading Individual “ 2013 
Who´s Who Legal – “RFF Corporate Tax Adviser of the Year” 2013 

IBFD – Tax Correspondents Portugal, Angola and Mozambique 

 

1. 1. 1. 1. INFORMAÇÃO GERALINFORMAÇÃO GERALINFORMAÇÃO GERALINFORMAÇÃO GERAL    
    

Sistema Fiscal CaboSistema Fiscal CaboSistema Fiscal CaboSistema Fiscal Cabo----verdianoverdianoverdianoverdiano – No plano 
fiscal, o ordenamento jurídico cabo-verdiano 
tem vindo a ser objecto de uma reforma 
profunda. A Reforma Fiscal, iniciada em 1996, 
criou três categorias distintas de tributação. 
Desta forma, e ainda em 1996, surge a 
tributação sobre os rendimentos, com o 
Imposto Único sobre Rendimentos (IUR), não 
só relativo a Pessoas Singulares como a 
Pessoas Colectivas. No seguimento dessa 
mesma Reforma, surge a tributação sobre o 
património, com o Imposto Único sobre o 
Património (IUP) e, bem assim, a tributação 
sobre o consumo, com a introdução do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), 
criado em 2002, e o Imposto sobre Consumos 
Especiais (ICE), criado em 2003. Esperam-se, 
para 2015, alterações no que respeita a 
tributação do rendimento, desagregando-se o 
actual IUR, no Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares (IRPS) e, bem assim, 
no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas (IRPC). 
 
Moeda OficialMoeda OficialMoeda OficialMoeda Oficial – Escudo cabo-verdiano – CVE 
 
Formas de estabelecimentoFormas de estabelecimentoFormas de estabelecimentoFormas de estabelecimento – A maioria das 
sociedades comerciais em Cabo Verde adopta 
a forma de sociedade anónima ou de 
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sociedade por quotas, mas é ainda possível a 
constituição de sociedades unipessoais. As 
empresas estrangeiras que não pretendam 
estabelecer-se em Cabo Verde actuam, em 
regra, através de constituição de uma sucursal 
ou escritório de representação. 
 
Taxas de juroTaxas de juroTaxas de juroTaxas de juro - As taxas de juro de referência 
são as denominadas taxas de juro oficiais do 
Banco de Cabo Verde (BCV): a Taxa Directora, 
a Taxa de Redesconto e a TBA (Taxa Base 
Anual). Existem, ainda, as taxas associadas às 
Facilidades Permanentes de Absorção e de 
Cedência e as taxas associadas aos Bilhetes 
(Títulos de Dívida Pública) de Tesouro e 
Obrigações do Tesouro (Títulos de Dívida 
Pública). 
 
Princípios contabilísticosPrincípios contabilísticosPrincípios contabilísticosPrincípios contabilísticos – O sistema 
contabilístico cabo-verdiano é regido pelo 
sistema de normalização contabilística e de 
relato financeiro (SNCRF) e, supletivamente, 
pelas normas do International Accounting 
Standard Board (IASB). O SNCRF, sendo 
obrigatório para diversas entidades, não é de 
aplicação geral, na medida em que, para as 
empresas dos sectores financeiro, segurador, 
previdência social e bancário de Cabo Verde, 
aplicam-se planos de contabilidade 
específicos. 
 
Incentivos FiscaisIncentivos FiscaisIncentivos FiscaisIncentivos Fiscais – Os investidores privados 
em Cabo Verde têm acesso a vários benefícios 
fiscais, mediante cumprimento de 
determinadas condições. São de referir, neste 
âmbito, os benefícios fiscais previstos para 
investidores externos e, bem assim, os 

decorrentes do estatuto de utilidade turística, 
que prevêem, designadamente, isenções de 
imposto sobre a tributação do rendimento e 
isenções de direitos aduaneiros. 
 
Ano fiscalAno fiscalAno fiscalAno fiscal – O ano fiscal coincide com o ano 
civil, embora as empresas possam utilizar 
outro ano contabilístico, mediante 
autorização. 
 
Acordos para evitar a dupla tributaçãoAcordos para evitar a dupla tributaçãoAcordos para evitar a dupla tributaçãoAcordos para evitar a dupla tributação – Cabo 
Verde celebrou acordos para evitar a dupla 
tributação com Portugal e Macau. Estão, 
também, em curso negociações com vista à 
celebração de um possível acordo fiscal entre 
Cabo Verde e Espanha. 
 
Informações vinculativas – Os contribuintes 
têm o direito de obter informações e 
esclarecimentos por parte das Autoridades 
tributárias. 
 

2. 2. 2. 2. TRIBUTAÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOSTRIBUTAÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOSTRIBUTAÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOSTRIBUTAÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS::::    
 
IMPOSTO ÚNICO SOBRE OS RENDIMENTOS IMPOSTO ÚNICO SOBRE OS RENDIMENTOS IMPOSTO ÚNICO SOBRE OS RENDIMENTOS IMPOSTO ÚNICO SOBRE OS RENDIMENTOS ----    

PESSOAS SINGULARESPESSOAS SINGULARESPESSOAS SINGULARESPESSOAS SINGULARES    
 
Incidência subjectivaIncidência subjectivaIncidência subjectivaIncidência subjectiva – O Imposto Único sobre 
os Rendimentos será devido pelas pessoas 
singulares que residam em território cabo-
verdiano e, bem assim, pelas que, não 
residindo em Cabo Verde, aí obtenham 
rendimentos. Os contribuintes não residentes 
em território cabo-verdiano ficam sujeitos a 
IUR unicamente pelos rendimentos obtidos em 
Cabo Verde. 
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ResidênciaResidênciaResidênciaResidência – As pessoas singulares 
consideram-se residentes em Cabo Verde 
desde que hajam permanecido em território 
cabo-verdiano por mais de 183 dias, seguidos 
ou interpolados, ou, tendo permanecidos 
menos tempo, aí disponham, em 31 Dezembro 
desse ano, de habitação como residência 
habitual. 
 
Base TributáriaBase TributáriaBase TributáriaBase Tributária – O Imposto Único sobre os 
Rendimentos, no caso das pessoas singulares 
residentes em Cabo Verde, incide sobre o valor 
global anual (worldwide income) dos 
rendimentos das diferentes categorias. 
 
RendiRendiRendiRendimentos tributáveismentos tributáveismentos tributáveismentos tributáveis – Os rendimentos de 
uma pessoa singular são tributados por 
diferentes categorias. O Regulamento do 
Imposto Único sobre os Rendimentos prevê as 
seguintes categorias: rendimentos prediais, 
rendimentos comerciais e industriais, 
incluindo as mais-valias e as prestações de 
serviços, e os rendimentos agrícolas, 
pecuários e piscatórias, rendimentos de 
capitais e outros rendimentos, tais como os 
provenientes de jogo, lotaria e apostas mútuas 
e, finalmente, os rendimentos de trabalho, 
dependente e independente, incluindo 
pensões e rendas temporárias ou vitalícias.   
 
Rendimento colectávelRendimento colectávelRendimento colectávelRendimento colectável – o rendimento 
colectável resulta do englobamento dos 
rendimentos das várias categorias, ainda que 
isentos, auferidos em cada ano, depois de 
feitas as deduções e os abatimentos definidos 
no Regulamento do IUR. 
 

MaisMaisMaisMais----valias e menosvalias e menosvalias e menosvalias e menos----valiasvaliasvaliasvalias – São tributadas 
por taxa liberatória as mais-valias realizadas e, 
deduzidas das menos-valias realizadas, com a 
transmissão onerosa de partes sociais e 
outros valores mobiliários. Para a 
determinação da matéria colectável, as mais-
valias obrigatoriamente sujeitas a 
englobamento são consideradas em 50% do 
seu valor. 
 
Deduções e abatimentosDeduções e abatimentosDeduções e abatimentosDeduções e abatimentos – Existem deduções 
específicas para cada categoria de 
rendimentos, tomando como critério os custos 
ou encargos necessários à sua obtenção. 
Assim, as despesas com a saúde e a educação, 
as pensões, as rendas de habitação 
permanente, os juros de dívida de habitação, 
construção e beneficiação de imóveis, os 
prémios de seguros de doença ou de acidentes 
pessoais, bem como, alguns seguros de vida, e 
os montantes investidos, anualmente, em 
títulos de dívida pública e as contribuições 
para a segurança social ou taxa social única 
relativos ao sujeito passivo ou seus 
dependentes podem ser abatidos do 
rendimento do sujeito passivo. Podem, 
também, ser abatidos ao rendimento global, 
líquido das deduções, os donativos de 
interesse público. 
 
Métodos de declaração de rendimentosMétodos de declaração de rendimentosMétodos de declaração de rendimentosMétodos de declaração de rendimentos – O 
método declarativo e o método da estimativa 
são os aplicáveis à tributação pessoal. No 
método declarativo, a determinação da 
matéria colectável efectua-se pela declaração 
do contribuinte ou, nos casos de substituição 
tributária, pela entidade que legalmente a deva 
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efectuar. No método da estimativa, compete 
ao chefe de repartição de finanças calcular o 
volume de negócios, o total dos proveitos e o 
total dos custos do ano anterior de cada um 
dos contribuintes, fixando o montante dos 
lucros tributáveis, nomeadamente através da 
tabela dos mínimos.  
 
TaxasTaxasTaxasTaxas – A taxa de IUR para os contribuintes 
sujeitos ao método de estimativa é de 15%, já 
os contribuintes sujeitos ao método 
declarativo são tributados a taxas 
progressivas, com o máximo de 35%.  
 
Segurança SocialSegurança SocialSegurança SocialSegurança Social – Os trabalhadores por 
conta de outrem, ou dependentes, estão 
sujeitos ao pagamento de emolumentos, de 
8%, a título de contribuição para a Previdência 
Social. Os trabalhadores por conta própria 
estão, por seu turno, sujeitos ao pagamento de 
emolumentos na ordem dos 11% em esquema 
restrito, e na ordem dos 19.5% em esquema 
alargado. O pagamento das contribuições deve 
ter lugar até ao dia 15 do mês imediato àquele 
a que se reportam. 
 
Deveres AcessóriosDeveres AcessóriosDeveres AcessóriosDeveres Acessórios    
 
Declaração de RendimentosDeclaração de RendimentosDeclaração de RendimentosDeclaração de Rendimentos - Os contribuintes 
com método declarativo apresentam, 
anualmente, em triplicado, até 31 de Março, as 
declarações de rendimentos modelos 111 e 112, 
na Repartição de Finanças da área de 
residência do agregado familiar, às quais 
deverão ser juntos os comprovativos dos 
abatimentos previstos no Regulamento. Os 
contribuintes com método de estimativa, por 

seu lado, apresentam, anualmente, em relação 
ao conjunto de actividade exercida no ano 
anterior, a declaração modelo 1 A, até 31 de 
Março de cada ano. 
 
PagamentPagamentPagamentPagamentoooo – A liquidação do imposto único 
será efectuada, tratando-se de contribuintes 
de método declarativo, pela Repartição de 
Finanças onde deve ser apresentada a 
declaração modelo 1, e tratando-se de 
contribuintes do método de estimativa, pela 
Repartição de Finanças onde devem ser 
apresentadas as declarações do modelo IA. 
 
Penalidades Penalidades Penalidades Penalidades – As infracções são puníveis com 
pena de multa, que pode variar entre 100$ 
CVE e 50.000$ CVE, existindo a possibilidade 
de serem cobrados juros sobre os pagamentos 
em atraso. Pelos crimes fiscais podem ser 
aplicadas pena de multa até 1000 dias e a 
pena de prisão, em caso de não pagamento da 
multa. Para os crimes fiscais, a pena de multa 
é fixada em dias, no mínimo de 10 e, no 
máximo de 1000, sendo certo que a cada dia 
de multa corresponde a uma quantia entre 
1000$ e 100.000$. 
  
 
IMPOSTO ÚNICO SOBRE OIMPOSTO ÚNICO SOBRE OIMPOSTO ÚNICO SOBRE OIMPOSTO ÚNICO SOBRE OS S S S     RENDIMENTORENDIMENTORENDIMENTORENDIMENTOSSSS    ----    

PESSOAS COLECTIVAS E EQUIPARADASPESSOAS COLECTIVAS E EQUIPARADASPESSOAS COLECTIVAS E EQUIPARADASPESSOAS COLECTIVAS E EQUIPARADAS    
 
ResidênciaResidênciaResidênciaResidência – Uma sociedade será considerada 
residente, para efeitos fiscais, em Cabo Verde, 
se tiver sede ou direcção efectiva em território 
cabo-verdiano. Neste caso, o IUR incide sobre 
a totalidade dos rendimentos obtidos em Cabo 
Verde. As sociedades ou pessoas singulares 
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equiparadas, que não tenham sede, direcção 
efectiva ou domicílio fiscal em território cabo-
verdiano, ficam sujeitas a IUR apenas quanto 
aos rendimentos obtidos em Cabo Verde.  
 
Base TributávelBase TributávelBase TributávelBase Tributável - O IUR incide sobre o lucro 
das sociedades ou outras entidades 
equiparadas, e pessoas singulares 
equiparadas a empresas que, sendo empresas 
em nome individual, exerçam uma actividade 
de natureza comercial, industrial, agrícola, 
piscatória ou de prestações de serviços, o 
lucro imputável a estabelecimento estável 
situado em território cabo-verdiano, 
relativamente a sujeitos não residentes, o 
rendimento auferido por entidades que não 
possuam estabelecimento estável em 
território cabo-verdiano, ou que, possuindo-o, 
não lhe sejam imputáveis e os rendimentos de 
capitais.   
 
Lucro TributávelLucro TributávelLucro TributávelLucro Tributável – O lucro tributável consiste 
no saldo revelado pela conta de resultados 
líquidos, elaborada em obediência aos sãos 
princípios da contabilidade, e consiste na 
diferença entre todos os proveitos e ganhos 
realizados no exercício anterior àquele a que o 
ano fiscal respeita e os custos ou perdas 
imputáveis ao mesmo exercício, uns e outros 
eventualmente corrigidos nos termos do 
Regulamento do IUR. 
 
Matéria colectávelMatéria colectávelMatéria colectávelMatéria colectável – No método da verificação, 
a determinação da matéria colectável compete 
ao chefe da Repartição de Finanças em que 
deva ser apresentada a declaração de 
rendimentos e em face dos valores declarados. 

Sendo a matéria colectável determinada pelo 
método da estimativa, não serão de efectuar 
deduções com base em reservas ou deduções 
com base em prejuízos fiscais. Para as 
sociedades residentes em Cabo Verde, a 
matéria colectável obtêm-se pela dedução ao 
lucro tributável dos montantes 
correspondentes aos prejuízos fiscais, e aos 
benefícios fiscais eventualmente, existentes. 
Para as entidades não residentes com 
estabelecimento estável em território cabo-
verdiano, a matéria colectável obtêm-se pela 
dedução ao lucro tributável imputável a esse 
estabelecimento, mediante o método da 
verificação ou, na falta de apresentação no 
prazo legal da declaração de rendimento, pelo 
método da estimativa. Relativamente às 
entidades não residentes que obtenham 
rendimentos comerciais, industriais, agrícolas, 
piscatórias ou de prestação e serviços em 
Cabo Verde, a matéria colectável é constituída 
pelo volume de negócios declarado e 
determinado pelo método da estimativa. 
 
Prejuízos fiscaisPrejuízos fiscaisPrejuízos fiscaisPrejuízos fiscais – Os prejuízos fiscalmente 
considerados e verificados em determinado 
exercício são deduzidos aos lucros tributáveis, 
havendo-os, de um ou mais dos três exercícios 
seguintes.  
 
TaxasTaxasTaxasTaxas – As taxas de tributação do IUR são as 
de 25%, para os contribuintes no método de 
verificação, e de 15%, para os contribuintes no 
método de estimativa. Para as instituições 
financeiras, monetárias e não monetárias, a 
taxa de IUR é de 25% sobre os lucros. 
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Segurança SocialSegurança SocialSegurança SocialSegurança Social – A entidade patronal está 
sujeita ao pagamento de emolumentos, de 
15%, a título de contribuição para a 
Previdência Social. O pagamento das 
contribuições deve ter lugar até ao dia 15 do 
mês imediato àquele a que se reporta.  
 
Deveres AcesDeveres AcesDeveres AcesDeveres Acessóriossóriossóriossórios    
    
Declaração de rendimentosDeclaração de rendimentosDeclaração de rendimentosDeclaração de rendimentos – As sociedades 
apresentam, anualmente, nos meses de Março 
a Maio, na Repartição de Finanças onde 
tiverem a sua sede ou domicílio fiscal, uma 
declaração modelo 1B, em triplicado, 
devidamente preenchida. Se a empresa for 
uma pessoa colectiva com domicílio fiscal ou 
sede fora do território de Cabo Verde, a 
declaração modelo 1B será apresentada na 
Repartição de Finanças onde estiver situado o 
estabelecimento principal ou, na falta de 
instalações comerciais e industriais, onde 
existir representação permanente.    
 
PagamentoPagamentoPagamentoPagamento – A liquidação do IUR será feita 
pelo próprio contribuinte através da 
declaração modelo 1 B, quando esta for 
apresentada no prazo legal, pagando o 
contribuinte 50% do imposto resultante do 
lucro fiscal declarado, através da guia GP010. 
A liquidação do IUR cabe à Repartição de 
Finanças, nos restantes casos. 
 
Penalidades Penalidades Penalidades Penalidades – As infracções são puníveis com 
pena de multa que poderá variar entre 200$ 
CVE e 100.000$ CVE existindo, ainda, a 
possibilidade de poderem ser cobrados juros 
sobre os pagamentos em atraso. Pelos crimes 

fiscais podem ser aplicadas pena de multa até 
1000 dias e pena de prisão, em caso de não 
pagamento das multas. Para os crimes fiscais, 
a pena de multa é fixada em dias, no mínimo 
de 10 e no máximo de 1000, sendo que a cada 
dia de multa corresponde a uma quantia entre 
5000$ e 500.000$. 
  

3. 3. 3. 3. TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMOTRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMOTRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMOTRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO    
 
IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADOIMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADOIMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADOIMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO    
 
Incidência realIncidência realIncidência realIncidência real – O IVA incide sobre as 
transmissões de bens e as prestações de 
serviços efectuadas a título oneroso em 
território cabo-verdiano e, ainda, sobre as 
importações de bens. 
 
Sujeitos passivosSujeitos passivosSujeitos passivosSujeitos passivos – O IVA é devido pelas 
pessoas singulares ou colectivas, residentes 
ou não residentes, que, com carácter de 
habitualidade, pratiquem actividades de 
produção, comércio ou prestação de serviços. 
 
TaTaTaTaxaxaxaxa – A taxa normal de IVA é a de 15%.  
 
IsençõesIsençõesIsençõesIsenções – São consagradas isenções 
aplicáveis, designadamente, a serviços 
médicos, serviços conexos com a educação e 
apoio social e à formação profissional, 
operações bancárias e financeiras, operações 
de seguro e resseguros, para além de isenções 
aplicáveis à importação de determinados bens. 
 
Obrigações declarativasObrigações declarativasObrigações declarativasObrigações declarativas – Os sujeitos passivos 
são, em regra, obrigados a entregar, 
mensalmente, uma declaração relativa às 
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operações efectuadas no exercício da sua 
actividade no decurso do mês precedente, 
com a indicação do imposto devido ou do 
crédito existente e dos elementos que 
serviram de base ao cálculo. Esta declaração 
deve ser entregue até ao último dia do mês 
seguinte àquele a que respeitam as operações 
nela abrangidas.  
 
Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento – Em regra, o IVA deve ser pago 
mensalmente, até ao último dia do mês 
seguinte ao mês a que respeitem as 
operações. Os contribuintes sujeitos ao regime 
simplificado de tributação, porém, pagam o 
imposto que se mostre devido relativamente a 
cada trimestre do ano civil, respectivamente, 
nos seguintes prazos: o 1º trimestre, a 30 de 
Abril, o 2º trimestre, a 31 de Julho, o 3º 
trimestre, a 31 de Outubro, e o 4º trimestre, a 
31 de Janeiro do ano seguinte. 
 

4. 4. 4. 4. TRIBUTAÇÃO SOBRE O PATRIMONIOTRIBUTAÇÃO SOBRE O PATRIMONIOTRIBUTAÇÃO SOBRE O PATRIMONIOTRIBUTAÇÃO SOBRE O PATRIMONIO    
 

IMPOSTO ÚIMPOSTO ÚIMPOSTO ÚIMPOSTO ÚNICO SOBRE O PATRIMÓNIONICO SOBRE O PATRIMÓNIONICO SOBRE O PATRIMÓNIONICO SOBRE O PATRIMÓNIO    
 
Incidência Real – O IUP é um imposto 
municipal que incide sobre o valor patrimonial 
dos prédios situados no território de cada 
município, dividindo-se, de harmonia com a 
classificação dos prédios em rústica e urbana, 
o valor das transmissões gratuitas ou 
onerosas de imóveis, o valor das operações 
societárias sujeitas a escritura pública, tais 
como as alterações de pactos sociais, cessão 
de quotas e outras igual natureza, o valor de 
uso ou fruição dos veículos automóveis 
sujeitos a registo e, finalmente, as mais-valias 

originadas pela valorização dos terrenos para 
construção, transmissões de edifícios ou 
outros bens imóveis. 
 
Sujeitos passivos Sujeitos passivos Sujeitos passivos Sujeitos passivos – O IUP é devido pelo 
proprietário do prédio a 31 de Dezembro do 
ano a que o mesmo respeita. No caso de 
usufruto, o IUP é devido pelo usufrutuário e no 
caso de propriedade resolúvel é devido por 
quem tenha uso e fruição do prédio. Nas 
transmissões gratuitas ou onerosas, o sujeito 
passivo é o adquirente dos bens sujeitos a 
tributação. Nas mais-valias, o IUP é devido por 
quem transmite os bens. Quanto às operações 
societárias, o IUP é devido ou pelo sócio ou 
pela própria sociedade, dependendo do tipo de 
operação societária em causa. 
 
TaxaTaxaTaxaTaxa – A taxa do IUP é de 1.5%. 
 
Obrigações declarativas – Os sujeitos passivos 
de IUP apresentam, durante o mês de Julho, 
uma declaração de património, segundo 
modelo oficial, no serviço de administração 
fiscal municipal da área de sua residência, 
onde será indicado o património do 
contribuinte sujeito a tributação.  
 
PagamentoPagamentoPagamentoPagamento – O IUP será pago durante o mês 
de Abril, podendo o pagamento ser efectuado 
em duas prestações iguais, com vencimento 
em Abril e em Setembro, quando o montante 
da colecta for superior a 5.000$.  
 
PenalidadesPenalidadesPenalidadesPenalidades – As infracções das pessoas 
singulares são puníveis com multa, que pode 
variar entre 100$ CVE e 50.000$ CVE, 
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existindo a possibilidade de serem cobrados 
juros sobre os pagamentos em atraso. Pelos 
crimes fiscais, podem ser aplicadas pena de 
multa, até 1000 dias, e pena de prisão, em 
caso de não pagamento da multa. Para os 
crimes fiscais, a pena de multa é fixada em 
dias, no mínimo de 10 e no máximo de 1000, 
sendo certo que a cada dia de multa 
corresponde a uma quantia entre 1000$ e 
100.000$. No que respeita às pessoas 
colectivas e equiparadas, as infracções são 
puníveis com multa que poderá variar entre 
200$ CVE e 100.000$ CVE, existindo, ainda, a 
possibilidade de poderem ser cobrados juros 
sobre os pagamentos em atraso. Pelos crimes 
fiscais das pessoas colectivas e equiparadas, 
pode ser aplicada pena de multa, até 1000 
dias, e pena de prisão, em caso de não 
pagamento da multa. Para os crimes fiscais, a 
pena de multa é fixada em dias, no mínimo de 
10 e no máximo de 1000, sendo certo que a 
cada dia de multa corresponde a uma quantia 
entre 5000$ e 500.000$. 
 
5. 5. 5. 5. IMPOSTO DO SELOIMPOSTO DO SELOIMPOSTO DO SELOIMPOSTO DO SELO    
 
Incidência real Incidência real Incidência real Incidência real – O Imposto do Selo (IS) incide 
sobre diferentes factos tributários, e, 
nomeadamente, sobre operações financeiras, 
operações societárias, transmissões 
patrimoniais e actos jurídicos documentados.  
 
Sujeitos passivos Sujeitos passivos Sujeitos passivos Sujeitos passivos – São sujeitos passivos do 
IS, entre outros, os notários e conservadores 
dos registos, os concedentes de créditos e de 
garantias, as instituições de crédito, as 
seguradoras e, as entidades domiciliadas em 

território nacional que intermedeiem 
operações de crédito e de seguros. 
 
Taxas Taxas Taxas Taxas – São aplicáveis diferentes taxas de 
imposto, consoante a verba aplicável, com o 
máximo de 15%. Em certos casos, o IS é 
liquidado com base em montantes fixos pré-
determinados. 
 
Obrigações deObrigações deObrigações deObrigações declarativas clarativas clarativas clarativas – Os sujeitos passivos 
de IS são obrigados a apresentar declaração 
anual discriminativa do imposto por eles 
liquidado e do imposto que sobre eles seja 
repercutido no exercício da sua actividade. 
Esta declaração tem de ser apresentada em 
modelo oficial, devendo ser evidenciado, nesse 
âmbito, o valor tributável dos actos, operações 
e transmissões realizados e o valor do imposto 
liquidado e suportado com referência verba 
aplicável nos termos do Código do IS. 
 
PagamentoPagamentoPagamentoPagamento – O pagamento do IS constitui 
obrigação dos sujeitos passivos, devendo 
ocorrer até ao décimo quinto dia do mês 
subsequente ao da liquidação. O pagamento é 
realizado por meio de formulário oficial, em 
suporte de papel ou em suporte electrónico, 
junto de qualquer Repartição de Finanças ou 
entidade se encontre habilitada à respectiva 
arrecadação. 
 
PenalidadesPenalidadesPenalidadesPenalidades – As infracções das pessoas 
singulares são puníveis com pena de multa, 
que pode variar entre 100$ CVE e 50.000$ 
CVE, existindo a possibilidade de serem 
cobrados juros sobre os pagamentos em 
atraso. Pelos crimes fiscais, podem ser 
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aplicadas pena de multa, até 1000 dias, e pena 
de prisão em caso de não pagamento da 
multa. Para os crimes fiscais, a pena de multa 
é fixada em dias, no mínimo de 10 e no máximo 
de 1000, sendo certo que a cada dia de multa 
corresponde a uma quantia entre 1000$ e 
100.000$. No que respeita às pessoas 
colectivas e equiparadas, as infracções são 
puníveis com multa, que poderá variar entre 
200$ CVE e 100.000$ CVE, existindo, ainda, a 
possibilidade de poderem ser cobrados juros 
sobre os pagamentos em atraso. Nos crimes 
fiscais imputados a pessoas colectivas e 
equiparadas pode ser aplicada pena de multa 
até 1000 dias e pena de prisão em caso de não 
pagamento da multa. Para os crimes fiscais, a 
pena de multa é fixada em dias, no mínimo de 
10 e no máximo de 1000, sendo que a cada dia 
de multa corresponde a uma quantia entre 
5000$ e 500.000$. 
 
6. 6. 6. 6. OUTROS ASPECTOS   OUTROS ASPECTOS   OUTROS ASPECTOS   OUTROS ASPECTOS       
 
Convenção sobre Segurança Social – Cabo 
Verde celebrou convenções relativas a 
Segurança Social Portugal, Holanda e 
Espanha. Nestas convenções, ficou garantido 
que a protecção social dos trabalhadores 
emigrantes e das suas famílias seria reforçada 
em condições de igualdade e de reciprocidade 
entre Cabo Verde e os países referidos. Estas 
convenções possibilitam, aos cidadãos dos 
Estados assinantes, o direito, se aplicável, a 
pensões de invalidez, velhice e sobrevivência, 
como, também, a protecção social em caso de 
desemprego, acidentes de trabalho, doenças 
profissionais, entre outros direitos 

Lisboa, 31 de Julho de 2014 
 
Rogério Fernandes Ferreira 
Marta Machado de Almeida 
Francisco Mascarenhas de Lemos 


