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Nota de Confidencialidade

O presente documento destina-se a
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mesmo ou o seu conteúdo, no todo
ou em parte, ser citado, transcrito,
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meio, para utilização por terceiros
sem autorização prévia e escrita de
Rogério Fernandes Ferreira &
Associados – Sociedade de
Advogados, RL.
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INVESTIMENTO EM PT RENDIMENTOS

Rendas
Ganhos de capital (mais-

valias) imobiliários
Dividendos de sociedade 

PT

PF não residente fiscal 
em Portugal

✓ Taxa 28%(**)
✓ Retenção 25%(***)

✓ Taxa 28% ✓ Retenção 28%

PJ com sede em Portugal

✓ Concorre para o Lucro
Tributável e sujeitos à
taxa 21%(**)

✓ Retenção 25%(***)

✓ Concorre para o Lucro
Tributável e sujeitos à
taxa 21%

N/A

(*) Recomenda-se a análise detalhada em cada caso concreto para confirmação da aplicação das regras gerais apresentadas ou sujeição a um regime
especial.
(**) Se o rendimento for devido por uma PF.
(***) Se o rendimento for devido por uma PJ.
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INVESTIMENTO EM PT RENDIMENTOS

Rendas
Ganhos de capital (mais-

valias) imobiliários
Dividendos de sociedade 

PT

PJ com sede em 
jurisdição estrangeira 

(não considerada paraíso 
fiscal)

✓ Taxa IRC 25%(**)
✓ Retenção IRC 

25%(***)
✓ Taxa IRC 25% N/A

PJ com sede em 
jurisdição considerada 

paraíso fiscal pelo 
Governo Português

✓ Taxa IRC 25%(**)
✓ Retenção IRC 

25%(***)
✓ Taxa IRC 25%(**) N/A

(*) Recomenda-se a análise detalhada em cada caso concreto para confirmação da aplicação das regras gerais apresentadas ou sujeição a um regime
especial.
(**) Se o rendimento for devido por uma PF.
(***) Se o rendimento for devido por uma PJ.
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