ALTERAÇÃO À LEI TRIBUTÁRIA
NOTA JUSTIFICATIVA
Em obediência ao princípio de economia legislativa, o Governo propõe juntar num só
diploma algumas alterações ao regime fiscal vigente, ainda que ditadas por diferentes
considerações de interesse público.
1. Em primeiro lugar, dando execução ao anúncio público de extinção da dupla tributação
económica, põe-se fim ao regime em que os lucros empresariais são primeiro tributados na
sociedade que os gera e, quando distribuídos, tributados de novo, agora ao nível dos respectivos
beneficiários. A legislação cabo-verdiana, como muitas outras, reconhecia o mal fundado desta
dupla imposição e mitigava-a pela concessão dum parcial crédito de imposto ao receptor da
distribuição. Mas como muitas outras medidas de compromisso, mantinha a injusta distorção, tanto
mais vincada quanto hoje prevalece a noção de que deve ser erradicada, quer por razões de
justiça, quer de competitividade tributárias.
2. Noutra ordem de considerações, entende-se que a instalação em Cabo Verde de
empresas de capitais estrangeiros pode ser um factor importante de criação de riqueza. Assim o
julgaram países como os Estados Unidos, o Reino Unido, a Irlanda, a Holanda, o Luxemburgo e
um número apreciável de estados insulares adjacentes à Europa e à América. Estes, com
populações diminutas e desprovidos de extensos e variados recursos naturais, apoiam em boa
medida a sua subsistência no acolhimento de estrangeiros: o albergue de turistas e o abrigo de
capitais.
Os capitais legítimos em busca de alívio fiscal dispõem hoje duma oferta alargada de
países acolhedores. É difícil competir com alguns dos Estados Unidos da América e com o Reino
Unido, para citar os exemplos mais proeminentes de extensão das isenções e leveza das
formalidades. Todavia, sempre se mostrará útil a oferta de mais um ambiente fiscal competitivo,
desde que arredado das práticas consideradas lesivas pela OCDE e desenhado contra um pano
de fundo político e jurídico civilizado (instituições democráticas, estabilidade política, ordenamento
jurídico ocidental, tribunais eficientes, segurança de pessoas e bens), apoiado numa extensa rede
de tratados bilaterais de exclusão da dupla tributação e servido por uma infra-estrutura
descomplicada, moderna, flexível e proactivamente cooperante nas áreas dos registos, notariado,
alfândegas e fisco.
A criação dum ambiente de acolhimento sedutor para o investidor estrangeiro não se faz
de uma só vez e por decreto. É um processo interactivo, em que a experiência irá sugerindo os
ajustamentos e correcções necessários, a par da reforma das mentalidades e atitudes da
Administração Pública e dos seus Servidores, a quem se pede que evoluam para critérios de
interesse público menos imediata e mecanicamente patrimonialistas, sem abandono das melhores
tradições de escrupulosa e responsável observância da lei.
No plano fiscal, é essencial à competitividade desejada que, além da já falada isenção
fiscal da distribuição de resultados de sociedades cabo-verdianas e do produto da sua liquidação,
seja assegurada ainda a:
a) dos rendimentos produzidos por participadas não residentes de sociedades caboverdianas e das mais valias resultantes da sua alienação;
b) das mais-valias na alienação de partes sociais em entidades residentes.
3. Finalmente, considera-se da maior importância que sejam melhoradas as condições de
funcionamento do mercado de valores mobiliários pela concessão de incentivos fiscais ao
surgimento de instrumentos de poupança colectiva, nomeadamente fundos de investimento, quer
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mobiliários, quer imobiliários. Tradicionalmente, os fundos revelam-se muito fecundos por três
ordens de razões:
a) são geridos por profissionais competentes e experientes;
b) dispersam os riscos por uma vasta gama de bens adquiridos;
c) promovem a procura disciplinada e racional dos bens em que investem.
Neste entendimento, promoveu o Governo a publicação de legislação reguladora do
funcionamento de tais fundos, submetidos à supervisão do Banco de Cabo Verde. Trata-se agora
de lhes criar um ambiente tributário atraente, fomentador da oferta de instrumentos que alargam,
diversificam e modernizam a gama dos apontados à recolha da poupança das famílias. O regime
ora instituído caracteriza-se por:
a) equiparação das unidades de participação de fundos de investimento a partes sociais para
efeitos de isenção da distribuição de resultados;
b) isenção de imposto sobre as mais valias na sua alienação;
c) redução em 50% da taxa do IUR em relação aos lucros produzidos pelos fundos;
d) isenção dos fundos quanto ao IUP relativo à transmissão e mais valias dos imóveis em
que lhes seja legítimo investir e redução da sua taxa em 50% nos demais casos da sua
incidência.
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Lei n.º 59 /VI/2005
de 18 de Abril
Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional, ao abrigo do disposto na alínea h) do número 1
do artigo 176.º da Constituição decreta o seguinte:
Artigo 1º.
1. É aditado um nº 4 ao artigo 2º da Lei nº 127/IV/95 de 26 de Junho, com a redacção seguinte:
“Artigo 2.º (Princípios Gerais)
1.(…)
(…)
4. Não estão sujeitos ao IUR os rendimentos de capitais consistindo na distribuição de lucros
sob qualquer forma, incluindo os apurados na liquidação de sociedades e de organismos de
investimento colectivo.”
2. É dada nova redacção às seguintes disposições da Lei nº 127/IV/95:
a) “Artigo 5º (Da Tributação pessoal – Incidência objectiva)
1.(…)
(….)
3.(…)
e) Rendimentos de capitais: os juros, os rendimentos derivados de títulos de
participação ou outros análogos, com exclusão dos certificados, ou unidades, de
organismos de investimento colectivo; os rendimentos originados pelo diferimento no
tempo de uma prestação ou pela mora no pagamento; os rendimentos da propriedade
intelectual ou industrial ou de experiência adquirida no sector industrial, comercial ou
científico ou ainda os derivados de assistência técnica ou do uso ou da concessão do uso
de equipamento agrícola e industrial, comercial ou científico.”
b) “Artigo 13º (IUR- Mais valias)
1.
São
tributadas
por
taxa
liberatória
as
mais-valias, deduzidas das menos-valias, umas e outras realizadas com a transmissão
onerosa de:
a) partes sociais detidas há menos de um ano pelo transmitente;
b) outros valores mobiliários, com excepção dos certificados, ou unidades,
de participação em organismos de investimento colectivo, por estarem
isentas.”
c) “Artigo 22º (IUR – Taxa liberatória para não residentes),
1. a) (…)
b) Rendimentos auferidos da aplicação de capitais, não isentos por força do nº 4. do
artigo 2º.”
3. É acrescentado um nº 3 ao artigo 21º, com a seguinte redacção:
“Artigo 21 (Taxas – Tributação de empresas)
1.(…)
(….)
3. A taxa aplicável aos organismos de investimento colectivo será reduzida a 50% da
devida pelas empresas referidas no nº 1.”
4. É eliminado o artigo 23º (Atenuação da dupla tributação económica) da Lei nº 127/IV/95.
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Artigo 2º.
1. É eliminado o artigo 72º do Decreto-Lei nº 1/96 de 15 de Janeiro.
2. É dada nova redacção às seguintes disposições do Decreto-Lei nº 1/96:
a) “Artigo 3º (Base de tributação pessoal)
1.(…).
2. a) (…).
(…).
e) Rendimentos de capitais: os juros, os rendimentos derivados de títulos de
participação ou outros análogos, com exclusão dos certificados, ou unidades, de
organismos de investimento colectivo; os rendimentos originados pelo diferimento
no tempo de uma prestação ou pela mora no pagamento; os rendimentos da
propriedade intelectual ou industrial ou de experiência adquirida no sector
industrial, comercial ou científico ou ainda os derivados de assistência técnica ou
do uso ou da concessão do uso de equipamento agrícola e industrial, comercial ou
científico;”
b) “Artigo 4º (Base de tributação das empresas)
1.(…)
(…).
4.a) (…)
(…)
d ) Quaisquer rendimentos que derivem da aplicação de capitais e não estejam
isentos por lei.”
c) Artigo 5º (Extensão da obrigação de imposto)
1.(…).
(…).
3. a (…)
b)Ganhos resultantes da transmissão onerosa de partes representativas do
capital de empresas com sede ou direcção efectiva em território cabo-verdiano,
detidas há menos de um ano pelo transmitente, ou de outros valores mobiliários
emitidos por entidades que aí tenham sede ou direcção efectiva, com excepção
dos certificados, ou unidades, de participação em organismos de investimento
colectivo, por estarem isentas.”
(….)
8 . Excluem-se do previsto no nº 1 deste artigo:
a)
os rendimentos obtidos pelas filiais, sucursais, ou qualquer outra
instalação no estrangeiro de empresas cabo-verdianas;
b)
os ganhos resultantes da transmissão onerosa de partes
representativas do capital de entidades com sede ou direcção efectiva em
território estrangeiro, ou de outros valores mobiliários emitidos por
entidades que aí tenham sede ou direcção efectiva;
c)
os dividendos e outras formas de remuneração do capital
investido em acções, quotas, obrigações e outros títulos de dívida emitidos
fora do território cabo-verdiano por entidades que neste não possuam
sede ou direcção efectiva, em obediência ao princípio da eliminação da
dupla tributação económica.”
d) Artigo 27º (Proveitos)
1.a)…
(…)
d) De operações de natureza financeira, tais como juros, descontos, ágios,
transferências, oscilações cambiais e prémios de emissão de obrigação,
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exceptuando-se os dividendos e outras participações em lucros, em obediência ao
princípio da eliminação da dupla tributação económica”.
(…)
3. Consideram-se mais-valias, para efeito deste imposto, os proveitos ou ganhos
realizados, mediante transmissão onerosa, qualquer que seja o título por que se
opere, em elementos do activo imobilizado ou em bens ou valores mantidos como
reserva ou para fruição, com excepção dos proveitos realizados com a
transmissão onerosa de partes sociais detidas há um ano ou mais pelo
transmitente e de unidades de participação em organismos de investimento
colectivo.”
(…)
7. Presume-se que os rendimentos da aplicação de capitais referidos no artigo 4º
deste diploma, quando auferidos ou postos à disposição por contribuintes sujeitos
ao método de verificação, nomeadamente os suprimentos dos sócios às
sociedades, são remunerados a uma taxa de 10% ao ano, se outra diferente não
constar do título constitutivo ou não haja sido declarada.”
Artigo 3º.
É dada nova redacção ao nº 2 do artigo 6º da Lei nº 79/V/98 de 7 de Dezembro:
“Artigo 6.º (Incidência Objectiva)
2. Excluem-se desta incidência:
a) Os valores e mais valias referidos nas alíneas b) e e) do nº 1, quando os prédios sejam
adquiridos para os patrimónios de fundos de investimento imobiliário ou de fundos de
pensões, ou deles alienados.
b) As mais valias realizadas pelas empresas que tenham por objecto e se dediquem à
compra e venda de propriedade imobiliária, que serão tributadas em sede de IUR –
Imposto Único sobre os Rendimentos.”
Artigo 4.º
(Entrada em vigor)
A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
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