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NEWSLETTER 
 
A LISTA DOS PARAÍSOS FISCAIS 

(UPDATE 2020) 

N.º 63/20 

SUMÁRIO 

No contexto da luta contra a evasão e fraude financeira internacio-

nais, os Estados têm vindo a adotar diversas medidas anti-abuso 

que visam restringir operações abusivas no âmbito dos impostos 

sobre o rendimento e sobre o património.  

Após vários anos sem alterações à lista negra de paraísos fiscais 

portuguesa, cumpre analisar o panorama europeu e nacional. 
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ENQUADRAMENTO 

No contexto da luta contra a evasão e 

fraude financeira internacionais, os Es-

tados têm vindo a adotar diversas 

medidas anti-abuso que visam restrin-

gir operações abusivas no âmbito dos 

impostos sobre o rendimento e sobre o 

património. 

Com esse objetivo, vários países insti-

tuíram as designadas “listas negras” de 

paraísos fiscais, onde se incluem paí-

ses, territórios ou regiões, qualificados 

como «paraísos fiscais» ou sujeitos a 

regimes de tributação privilegiada. 

Neste âmbito, Portugal adotou um sis-

tema misto através da criação de uma 

lista fechada de “paraísos fiscais”, que 

é ocasionalmente revista pelo Governo 

e atualizada através de Portaria e, si-

multaneamente através da instituição 

de uma cláusula aberta na Lei, que per-

mite alargar o âmbito de aplicação do 

regime vigente para os designados pa-

raísos fiscais.  

De acordo com informações oficiais, a 

lista negra portuguesa é a mais nume-

rosa lista negra entre os países 

Membros da UE.  

A decisão quanto à inclusão de um país, 

estado ou região na referida lista é uni-

lateral, sendo que a revisão da mesma 

pode ser efetuada espontaneamente 

pelo próprio Governo ou através de pe-

dido expresso dirigido ao Governo por 

parte do órgão competente da jurisdi-

ção visada, indicando para o efeito que 

deixou de preencher um dos quatro cri-

térios que guiam a inclusão na referida 

lista, nomeadamente: 

a) Inexistência de um imposto de 

natureza idêntica ou similar ao 

IRC ou, existindo, a taxa aplicável 

seja inferior a 60 % da taxa geral 

desse imposto; 

b) As regras de determinação da 

matéria coletável sobre a qual in-

cide o imposto sobre o 

rendimento divirjam significativa-

mente dos padrões 

internacionalmente aceites ou 

praticados; 

c) A existência de regimes especiais 

ou de benefícios fiscais dos quais 

resulte uma redução substancial 

da tributação; e 

d) A legislação ou a prática adminis-

trativa não permitir o acesso e a 
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troca efetiva de informações rele-

vantes para efeitos fiscais; 

Adicionalmente aos critérios de inclu-

são na lista negra oficial, a legislação 

nacional prevê, desde 2017, uma cláu-

sula aberta para que a Administração 

tributária possa considerar uma jurisdi-

ção não incluída na referida lista como 

um paraíso fiscal e a correspondente 

cláusula de salvaguarda que exclui do 

âmbito de aplicação os países Mem-

bros da UE e, ainda, os países que 

fazem parte do EEE com os quais exis-

tam instrumentos vinculativos de 

cooperação administrativa interesta-

dual equivalentes aos existentes no 

quadro da União Europeia. 

Ao abrigo da cláusula aberta, além da 

lista de jurisdições consideradas como 

paraísos fiscais em cada momento, é 

permitido à Administração tributária 

considerar casuisticamente, outras ju-

risdições como “paraísos fiscais”. 

Contudo, esta determinação rege-se 

pela promoção de uma taxa de im-

posto, no seu território, inferior a 60% 

das taxas praticadas em território naci-

onal. A esta definição e critério 

acrescem dois pressupostos: 

i) A lei desse território promove 

essa tributação de forma ex-

pressa; e  

Quando existam relações especiais en-

tre pessoas e entidades residentes 

nesse outro território e residentes em 

território português. 

No âmbito da aplicação da referida cláu-

sula é de referir que a transparência 

fiscal internacional constitui um fator de 

exclusão de aplicação da referida cláu-

sula, que funciona como cláusula de 

salvaguarda. Para que a Administração 

tributária não possa fazer uso desta 

cláusula aberta, é suficiente a existência 

de instrumentos vinculativos de coope-

ração administrativa interestadual 

equivalente à existente no quadro da 

União Europeia. 

Da legislação atualmente em vigor em 

Portugal resulta alguma incerteza 

quanto à proteção da segurança jurídica 

dos contribuintes e quanto à política fis-

cal internacional, máxime qual a 

verdadeira definição, para o Estado Por-

tuguês, do que será um paraíso fiscal, 

qual a confiança que pode ser deposi-

tada em acordos de troca de informação 

e quais os efeitos na tributação nacional 

das negociações internacionais. 

Neste âmbito, existe, ainda, outro requi-

sito para a qualificação de determinado 

território como paraíso fiscal: a transpa-

rência fiscal internacional. Neste 

âmbito, é necessário determinar quais 
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os instrumentos de cooperação admi-

nistrativa interestadual considerados 

equivalentes ao quadro existente na 

União Europeia e suficientes despoletar 

a cláusula de salvaguarda. De facto, se 

este requisito basta para países Mem-

bros do EEE, não deverá bastar, 

também, para países terceiros signatá-

rios da Convenção sobre Assistência 

Mútua Administrativa em Matéria Fis-

cal da OCDE e cumpridores dos ratings 

da OCDE/Fórum Global? Esta questão 

é especialmente relevante no quadro de 

aplicação das liberdades fundamentais 

que são de aplicação parcial a países 

terceiros. 

Na prática, várias fontes exercem influ-

ência sobre este critério, 

particularmente, a existência de Con-

venções de Dupla Tributação (CDT) 

que prevejam normas relativas à troca 

de informações, a existência de Acor-

dos de Troca de Informação (ATI), a 

Convenção sobre Assistência Mútua 

Administrativa em Matéria Fiscal da 

OCDE, na qual participam 108 jurisdi-

ções, encontrando-se em vigor em 

Portugal desde 1 de Março de 2015, e a 

Diretiva 2011/16/UE do Conselho, de 15 

de Fevereiro de 2011, relativa à coope-

ração administrativa no domínio da 

fiscalidade (com subsequentes altera-

ções). Importa sublinhar que não é 

absolutamente claro com que critérios 

se satisfaz, em concreto, uma coopera-

ção administrativa “equivalente” à 

permitida pela Diretiva europeia, em-

bora a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça da União Europeia ofereça, a 

este respeito, pistas relevantes. 

A respeito da consideração da qualifica-

ção de um Estado cooperante ou não-

cooperante de acordo com os ratings de 

padrões de cooperação e de transpa-

rência fiscal da OCDE, é de referir que há 

um conjunto de jurisdições incluídas na 

lista portuguesa como “paraísos fiscais” 

que são consideradas “largely compli-

ant” pelo Fórum Global, o mesmo rating 

alcançado por Portugal a esta data.  

No que respeita à troca e retenção de in-

formações, parece-nos que a segurança 

e privacidade de dados é uma questão 

emergente. Apesar de os vários meca-

nismos formalmente assegurarem 

confidencialidade e proteção de dados, 

é importante que essa confidenciali-

dade e proteção sejam efetivas e reais, 

na linha do que tem sido reiterado por 

organismos independentes internacio-

nais, tal como o Article 29 Data 

Protection Working Party, designada-

mente no quadro da União Europeia e da 

Convenção Europeia dos Direitos do Ho-

mem. 
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A troca de informação pode levar a uma 

dissipação em cadeia da informação 

detida por determinada Administração 

tributária, daquilo que são as informa-

ções fiscais, pessoais, bancários ou de 

negócio dos seus contribuintes. 

A RELEVÂNCIA DE UM TERRITÓ-

RIO CONSIDERADO COMO 

“PARAÍSO FISCAL” 

Quando um Território é qualificado 

como paraíso fiscal significa que o 

mesmo é considerado uma ameaça à 

tributação e enriquecimento do Estado 

(normalmente) da residência do sujeito 

passivo. 

Neste sentido, sempre que um territó-

rio de residência, que tributa 

universalmente, sente que a sua fonte 

de riqueza está a ser ameaçada encon-

tra formas desincentivadoras para a 

conduta dos contribuintes através de 

regras de tributação mais agressivas. 

Em Portugal essas regras traduzem-se 

em taxas fixas agravadas, como é o 

caso de uma taxa de 35% sobre rendi-

mentos de capitais pagos por entidades 

residentes em paraísos fiscais (IRS e 

IRC); como é o caso das taxas de IMI, 

IMT e AIMI; encontram-se ainda tributa-

ções através da imputação do capital 

bruto (como no caso do IMI em que o 

valor a pagar de imposto será 1/15 do 

valor patrimonial do prédio em causa); 

restrições a dedutibilidade de prejuízos, 

como é o caso das menos-valias deriva-

das da alienação de participações 

sociais em sede de paraísos fiscais; en-

tre outras condições altamente 

desvantajosas. 

A RELEVÂNCIA DE UM PARAÍSO 

FISCAL TER CELEBRADO A CON-

VENÇÃO DE DUPLA TRIBUTAÇÃO 

Considerando o que até aqui foi dito, 

cabe agora ressalvar a importância de 

um paraíso fiscal celebrar uma CDT com 

Portugal. Sabemos que, quanto às CDT, 

Portugal segue a Convenção Modelo 

OCDE (CMOCDE). Esta convenção tem 

como elementos base uma tributação 

maioritariamente efetuada na residên-

cia, no entanto confere, em alguns tipos 

de rendimento, uma tributação exclu-

siva ao Estado da Fonte. 

Esta ideia traduz-se numa vantagem 

para o contribuinte na medida em que, 

quando existe uma CDT não são aplicá-

veis as regras de tributação nacionais 

(que se sobreponham na mesma maté-

ria) donde se inferem várias situações 

possíveis de dupla não tributação. 

Para além do mais, se o Estado da resi-

dência (Portugal) atribui ao Estado da 
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fonte (de baixa tributação) a competên-

cia para tributar na totalidade 

determinados tipos de rendimento e 

esse mesmo Estado da fonte escolhe 

não tributar esses rendimentos, ou tri-

buta-os a uma taxa simbólica, significa 

que o contribuinte não será nem tribu-

tado na residência, nem na fonte. 

Quando estas Convenções existem a 

par da classificação da jurisdição como 

“paraíso fiscal”, pode questionar-se se 

essa classificação se encontra em vio-

lação das CDT celebradas. 

AS JURISDIÇÕES NÃO COOPE-

RANTES (A LISTA “NEGRA” DA 

UNIÃO EUROPEIA) 

Adicionalmente, a União Europeia insti-

tuiu duas listas de jurisdições 

consideradas como “não-cooperan-

tes”, uma negra que incluí as 

jurisdições que não satisfazem os crité-

rios estabelecidos pela União Europeia 

e outra cinzenta, que inclui as jurisdi-

ções que, se comprometeram a alinhas 

as suas práticas, normas, transparên-

cia e governação fiscal de acordo com 

os standards internacionais. 

A inclusão de uma determinada jurisdi-

ção em qualquer uma das listas está 

dependente de uma avaliação condu-

zida pela Comissão e que tem por base 

3 critérios: 

a) Transparência fiscal; 

b) Boa governação; e 

c) Atividade económica real. 

 

Adicionalmente, é ainda levada em con-

sideração a existência (ou não) de um 

imposto sobre as sociedades à taxa 

“zero”. 

Por fim, é de referir que a criação pela 

União Europeia da lista negra e da lista 

cinzenta tem demonstrado resultados 

enquanto mecanismo de incentivo à 

adoção, pelos Estados terceiros, de me-

didas tendentes à transparência fiscal e 

boa governação. Segundo informação 

da União Europeia, desde a introdução 

da lista negra, 60 países tomaram medi-

das para dar resposta às preocupações 

da Comissão e mais de 100 regimes pre-

judiciais foram suprimidos. 

CONCLUSÕES 

O foco tanto ao nível internacional, 

como ao nível nacional, tem, gradual-

mente, incidido na questão da 

transparência e menos no nível de tribu-

tação. 

A Administração tributária encontra-se, 

hoje, dotada de amplos mecanismos de 

controlo e troca de informações, que co-

brem a maioria dos países do mundo, 
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incluindo os habitualmente apontados 

como paraísos fiscais. 

De notar é, por fim, que a política fiscal 

internacional portuguesa a este res-

peito não é inteiramente clara.  

Portugal detém uma rede de 78 Con-

venções para evitar a Dupla Tributação, 

que inclui, paradoxalmente, jurisdições 

consideradas “paraísos fiscais” e juris-

dições que obtém a qualificação de 

“largely compliant” de acordo com a 

OCDE.  

Lisboa, 15 de setembro de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Rita Arcanjo Medalho 

Soraia João Silva 

José Oliveira Marcelino 

Inês Tomé Carvalho 
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Jurisdição

[Orde m alfabé tica]
Lista de  Paraísos Fiscais

Conve ção para e vitar a 

dupla tributação com 

troca de  informaçõe s

Acordo para a Troca de  

Informaçõe s

Andorra x x x

Anguila x

Antígua e Barbuda x Pendente

Antilhas Holandesas x

Aruba x

Ascensão x

Bahamas x

Barbados x x

Barém x x

Belize x Pendente

Bolívia x

Brunei x

Costa Rica x

Djibouti x

Dominica x Pendente

Emirados Árabes Unidos x x

Gâmbia x

Gibraltar x x

Grenada x

Guiana x

Honduras x

Hong Kong x x

Ilha de Guam x

Ilha de Kiribati x

Ilha de Man x x

Ilha de Niue x

Ilha de Pitcairn x

ANEXO  

TABELA PRÁTICA LISTA DE PARAÍSOS FISCAIS 
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Ilha de Queshim x

Ilha de Santa Helena x

Ilha de São Pedro e 

Miguelon
x

Ilha de Tokelau x

Ilha Norfolk x

Ilha Tristão da Cunha x

Ilha Tuvalu x

Ilhas Bermudas x x

Ilhas Caimão x x

Ilhas Cocos e Keeling x

Ilhas Cook x

Ilhas do Canal 

(Alderney, Guernesey, 

Great Stark, Herm, Little 

Sark, Brechou, Jethou, 

Jersey e Lihou)

x

Pendente em Guernesey

Em vigor em Jersey desde 

2011

Ilhas Falkland ou Malvinas x

Ilhas Fiji x

Ilhas Maldivas x

Ilhas Marianas do Nortes x

Ilhas Marshal x

Ilhas Natal x

Ilhas Palau x

Ilhas Salomão x

Ilhas Svalbard

(Arquipélago Spitsbergen e 

Ilha Bjornoya)

x

Ilhas Turcos e Caicos x x

Ilhas Virgens Britânicas x Pendente

Ilhas Virgens dos Estados 

Unidos da América
x

Jamaica x

Jordânia x

Koweit x x

Labuán x

Líbano x

Libéria x Pendente

Liechtenstein x
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 Maurícias x

Mónaco x

Monserrate x

Nauru x

Outras ilhas do Pacífico x

Panamá x x

Polinésia Francesa x

Porto Rico x

Qatar x x

República Árabe do Yémen x

República de Vanautu x

Samoa Americana x

Samoa Ocidental x

Santa Lúcia x x

São Cristóvão e Nevis x Pendente

São Marino x x

São Vicente e Grenadinas x

Seychelles x

Suazilândia x

Sultanato de Omã x x

Tonga x

Trinidad e Tobago x

Uruguai x x
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