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(residência do devedor) se localiza
neste território, por retenção na fonte e
à taxa de 25% (sem prejuízo do disposto na Convenção para Evitar a Dupla
Tributação, se aplicável).
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No caso de o jogador se encontrar “livre”, isto é, sem contrato de trabalho
desportivo em vigor, e aquando da aquisição de direitos económicos por parte
de um Clube Desportivo ou Sociedade
Anónima Desportiva residente a uma
entidade não desportiva não residente,
entende a Administração tributária estarem em causa direitos económicos
que não têm na sua origem direitos desportivos. Deste modo, a celebração de
um futuro contrato de trabalho desportivo subsume-se no direito equivalente
ao prémio de assinatura que um jogador poderia exigir pela celebração do
novo contrato.
Assim, eventuais rendimentos obtidos
por uma entidade não residente, em
contrapartida da assinatura de um futuro contrato de trabalho desportivo
com um Clube Desportivo ou Sociedade Anónima Desportiva residente
deverão considerar-se rendimentos derivados do exercício em território
português da atividade de desportista,
sujeitos a IRC em Portugal, também por
aplicação do mecanismo de retenção
na fonte, à taxa de 21%.
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