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 IMPOSTO DO SELO SOBRE COMISSÕES  

DE GESTÃO COBRADAS POR SOCIEDADES 

DE CAPITAL DE RISCO A FUNDOS  

DE CAPITAL DE RISCO 
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As comissões de gestão cobradas pelas Sociedades de Capital de Risco aos Fundos de 
Capital de Risco por aquelas geridos não estão sujeitas a Imposto do Selo, nos termos 
da verba 17.3.4 da Tabela Geral do Imposto do Selo. 
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A verba 17.3.4 da Tabela Geral do 

Imposto do Selo (“TGIS”) sujeita a 

Imposto do Selo as “Outras comissões 

e contraprestações por serviços 

financeiros, incluindo as taxas relativas 

a operações de pagamento baseadas 

em cartões” quando praticadas por 

entidades financeiras. 

Ao longo dos anos foi havendo dúvidas 

por parte dos agentes económicos 

sobre a natureza das operações 

financeiras aqui visadas, bem como 

sobre a possibilidade de estarem 

incluídas nestas “outras comissões” as 

comissões de gestão cobradas pelas 

Sociedades de Capital de Risco (“SCR”) 

aos Fundos de Capital de Risco (“FCR”) 

por si geridos. 

Certo é que, para que tais comissões 

sejam visadas e, portanto, tributadas, 

pela citada verba da TGIS, é necessário 

que estejam preenchidos os elementos 

subjectivo e objectivo da norma. A 

saber: terão de ser consideradas 

entidades financeiras as Sociedades de 

Capital de Risco, bem como operações 

financeiras as suas actividades de 

gestão de Fundos de Capital de Risco. 

Se até à entrada em vigor da Lei do 

Orçamento do Estado para 2016 (Lei n.º 

7-A/2016, de 30 de Março) esta questão 

poderia parecer erroneamente mitigada 

por uma (errada) interpretação 

corrente de uma isenção prevista no 

Código do Imposto do Selo[1] , a partir da 

entrada em vigor desta Lei do 

Orçamento do Estado, a suposta 

isenção teria deixado de existir. Com 

efeito, a Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 

Março aditou um número à norma de 

isenção preceituando que a mesma se 

aplica apenas às garantias e operações 

financeiras diretamente destinadas à 

concessão de crédito, no âmbito da 

atividade exercida pelas instituições e 

entidades referidas naquela alínea. 

No entanto, uma análise cuidada da 

legislação relevante para aferir o regime 

a que se encontram sujeitas as 

comissões de gestão cobradas pelas 

SCR aos FCR que gerem permite 

verificar que tais comissões não se 

encontram sujeitas a Imposto do Selo. 

[1] De acordo com a isenção em causa, estão isentas do imposto os juros e comissões cobrados, as garantias 

prestadas e, bem assim, a utilização de crédito concedido por instituições de crédito, sociedades financeiras 

e instituições financeiras a sociedades de capital de risco, bem como a sociedades ou entidades cuja forma 

e objecto preencham os tipos de instituições de crédito, sociedades financeiras e instituições financeiras 

previstos na legislação comunitária, umas e outras domiciliadas nos Estados membros da União Europeia 

ou em qualquer Estado, com excepção das domiciliadas em territórios com regime fiscal privilegiado, a 

definir por portaria do Ministro das Finanças. 
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O mesmo é dizer que não se encontram 

abrangidas pela verba 17.3.4 da TGIS, 

pelo que é irrelevante discutir a questão 

da isenção. 

Neste sentido se pronunciou, 

recentemente, o tribunal arbitral 

tributário, constituído no CAAD, 

através da decisão arbitral proferida no 

âmbito do processo n.º 226/2018T.  

Em causa, no processo, estava o pedido 

de declaração de ilegalidade de 

autoliquidações do Imposto do Selo 

subsequente a uma decisão de 

indeferimento de uma reclamação 

graciosa feita em 2017, com o 

consequente reembolso de imposto 

pago, bem como o reconhecimento ao 

direito a juros indemnizatórios.  

A Requerente era uma Sociedade de 

Capital de Risco, consistindo a sua 

actividade principal na gestão de um 

Fundo de Capital. 

No âmbito dessa mesma actividade, a 

Requerente cobrava trimestralmente 

uma comissão pela gestão do FCR, 

sobre a qual liquidava Imposto do Selo 

à taxa de 4%, como, supostamente, 

previsto na verba 17.3.4 da Tabela Geral 

do Imposto de Selo (TGIS). 

Todavia, veio a Requerente invocar, 

junto do CAAD, que as SCR não se 

encontram tipificadas como 

“sociedades financeiras” na legislação 

nacional desde 2002, pelo que as 

comissões supramencionadas estão 

excluídas da esfera de incidência de 

Imposto do Selo, em especial da verba 

17.3.4. 

O Regime Geral das Instituições de 

Crédito e Sociedades Financeiras 

(RGICSF), como o nome indica, é o 

diploma que elenca e densifica 

expressamente as entidades que se 

enquadram na categoria de 

“instituições de crédito e sociedades 

financeiras. 

O referido diploma, na sua versão 

original, que se manteve até 2002, 

previa que as SCR eram qualificadas 

como sociedades financeiras. Mas a 

norma em causa foi revogada pelo DL 

319/2002, de 28 de Dezembro, tendo as 

SCR perdido a qualificação de 

sociedades financeiras e, 

consequentemente, de instituições 

financeiras. 

De facto, para que as comissões de 

gestão cobradas pelas SCR aos FCR 

fossem alvo de incidência em sede de 

Imposto do Selo, teriam de cumprir 

cumulativamente os dois referidos 

requisitos, subjectivo e objectivo. 
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Primeiramente, e no que ao requisito 

subjectivo diz respeito, as SCR teriam 

de estar legalmente enquadradas na 

categoria de “instituições de crédito, 

sociedades financeiras ou outras 

entidades legalmente equiparadas ou 

quaisquer outras instituições 

financeiras”. 

Por seu lado, e já no que tange ao 

requisito objectivo, os serviços de 

gestão prestados pelas SCR aos FCR 

teriam de ser qualificados como 

serviços financeiros. 

Contrariamente, e na perspectiva da 

Administração Tributária, as SCR 

seriam instituições financeiras, de 

acordo com o RGICSF, conjugado com 

outros dispositivos legais. 

Neste contexto, Administração 

Tributária sustentou que o conceito 

fiscal relevante de “instituições de 

crédito, sociedades financeiras ou 

outras entidades legalmente 

equiparadas e quaisquer outras 

instituições financeiras”, para efeitos 

da norma de incidência, haveria de ser 

o que vigorasse no direito financeiro, 

em particular no Código dos Valores 

Mobiliários.  

Assim, ao contrário da Requerente, a 

Administração Tributária procurou 

demonstrar que resulta expressamente 

da lei que as SCR consubstanciam 

instituições financeiras, para efeitos da 

verba 17.3.4. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

No que tange à questão relacionada 

com a aplicabilidade da verba 17.3.4 da 

TGIS às comissões de gestão cobradas 

pelas SCR aos FCR, veio, agora, o 

Tribunal Arbitral pronunciar-se dizendo 

que as SCR não se encontram 

abrangidas por tal verba do CIS. 

Sustenta tal apreciação na Lei Geral 

Tributária, que refere que “sempre que, 

nas normas fiscais, se empreguem 

termos próprios de outros ramos de 

direito, devem os mesmos ser 

interpretados no mesmo sentido que aí 

têm.”. 

Ora, no tocante ao RGICSF, é pacífico 

que as SCR não se inserem no conceito 

restrito de instituições financeiras do 

diploma. As SCR têm um regime 

próprio, regulado pela Lei 18/2015, de 4 

de Março, estipulando que o seu 

“objecto principal é a realização de 

investimento em capital de risco” e 

elenca as respectivas operações que as 

mesmas podem realizar. 

Por seu lado, o CVM não tem outro 

alcance que não seja o de determinar 
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que as SCR tenham o estatuto de 

investidores qualificados, enquanto 

operadores no mercado de valores 

mobiliários, e nunca o de afirmar que as 

SCR se possam enquadrar na categoria 

de sociedades financeiras.  

Hipoteticamente, o único diploma que 

poderia qualificar as SCR como 

sociedades financeiras seria a Lei n.º 

25/2008, de 5 de Junho, (Lei de 

Branqueamento de Capitais), uma vez 

que faz referência às SCR quando 

elenca as entidades financeiras 

existentes. Contudo, tal hipótese é 

afastada, por estarmos perante um 

diploma que contém e regula, apenas, 

“medidas de natureza preventiva e 

repressiva de combate ao 

branqueamento de vantagens de 

proveniência ilícita e ao financiamento 

do terrorismo, e não uma verdadeira lei 

que regule a actividade financeira. 

Assim, esta Lei não pode, por si só, 

atribuir a qualificação de entidade 

financeira às SCR. 

Esta decisão arbitral abre a porta a que 

se discuta, agora, esta questão para o 

futuro e para os últimos anos, caso 

tenha sido liquidado e pago o Imposto 

do Selo em causa. 

 

Lisboa, 09 de Julho de 2019 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Teresa Alves de Sousa  

Soraia João Silva  

(Corporate team) 
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