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NEWSLETTER 
 

A CONVENÇÃO PARA ELIMINAR A  

DUPLA TRIBUTAÇÃO ENTRE  

PORTUGAL E ANGOLA 

Nº30/19 

SUMÁRIO 
Foi publicada no Diário da República a Convenção para eliminar a Dupla Tributa-
ção em matéria de impostos sobre o rendimento e prevenir a fraude e a evasão 
fiscal, celebrada entre Portugal e Angola, cuja entrada em vigor deverá ter efeitos 
práticos a partir de 2020 e que constitui um marco importante nas relações entre 
ambos os países. 
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INTRODUÇÃO 

Sendo uma medida há muito aguar-

dada em ambos os países, foi, 

finalmente, este ano, que Portugal e An-

gola assinaram uma Convenção sobre a 

dupla tributação. 

A convenção aprovada pela Resolução 

da Assembleia da República n.º 

23/2019, de 14 de fevereiro aplica-se 

aos impostos sobre o rendimento vi-

gentes em ambos os países e visa a 

eliminação ou atenuação de dupla tri-

butação sobre rendimentos, 

nomeadamente de prestações de ser-

viço, juros, dividendos e royalties. 

Esta Convenção permite que os rendi-

mentos de uma empresa ou indivíduo 

residentes em Portugal, obtidos em An-

gola, não sejam duplamente tributados, 

ou na situação de o serem, a taxa de re-

tenção na fonte seja reduzida. 

Angola celebra a sua segunda Conven-

ção, enquanto Portugal completa, 

assim, a sua rede de Tratados com os 

países de língua portuguesa, sendo o 

primeiro país europeu a assinar uma 

Convenção com Angola. 

 

 

O CONCEITO DE ESTABELECI-

MENTO ESTÁVEL 

Para efeitos de aplicação da Convenção, 

o conceito de estabelecimento é bas-

tante abrangente, compreendendo, 

designadamente: 

(i) as instalações ou estruturas 

usadas na pesquisa e explora-

ção de recursos naturais, 

quando essas instalações ou 

estruturas permaneçam por 

um período superior a 30 dias; 

(ii) as actividades de prestação 

de serviços de consultoria ou 

gestão, exercidas no território 

de um dos Estados Contratan-

tes por empregados 

vinculados a uma empresa ou 

outro Estado Contratante, 

desde que essas pessoas per-

maneçam, no total, mais de 

183 dias no território do pri-

meiro Estado Contratante. 

Sob este prisma, a Convenção encon-

tra-se de acordo com a recente 

actualização do Modelo ONU, ocorrida 

em 2017, estabelecendo-se assim uma 

definição mais alargada de estabeleci-

mento estável. 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com
http://www.rfflawyers.com/


 

 
02 

Nº30/19 
A Convenção para eliminar a dupla tributação entre Portugal e Angola 

www.rfflawyers.com 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 
T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

AS TAXAS DE RETENÇÃO PARA 

OS RENDIMENTOS PASSIVOS 

Aspecto importante a reter reside nas 

taxas reduzidas de retenção na fonte 

para os rendimentos passivos no caso 

do beneficiário efectivo ser um resi-

dente do outro Estado Contratante, 

pelo que sobre os: 

(i) DIVIDENDOS (incluindo rendi-

mentos distribuídos por 

fundos ou sociedades de in-

vestimento imobiliário) será 

de 8% sobre o montante bruto 

dos dividendos, se o beneficiá-

rio efectivo for uma sociedade 

que detenha, directamente, 

pelo menos 25% do capital da 

sociedade que paga os divi-

dendos durante um período de 

365 dias que inclua o dia do 

pagamento dos dividendos; 

15% nos restantes casos. 

(ii) JUROS, o imposto retido no es-

tado da fonte não poderá 

exceder 10% do montante 

bruto; 

(iii) ROYALTIES, não poderá exce-

der 8% do montante bruto. 

No âmbito dos royalties, é de notar 

ainda a inclusão da concessão de uso 

de equipamento industrial e a transmis-

são de know-how, sendo factor 

importante para as indústrias prestado-

ras de serviços para o sector petrolífero 

em Angola. 

A TRIBUTAÇÃO DAS MAIS-VALIAS 

EMPRESARIAIS 

No que respeita às mais-valias, os esta-

belecimentos estáveis e, bem assim os 

agentes independentes, podem ser tri-

butados no Estado da residência ou no 

Estado da fonte. 

Mais concretamente, a Convenção au-

toriza o Estado da fonte a tributar a 

transferência directa e indirecta de par-

tes de capital em sociedades e direitos 

similares noutras entidades (part-

nerships) ou numa estrutura fiduciária 

(trusts), quando em qualquer momento 

durante os 365 dias anteriores à aliena-

ção, o valor dessas partes de capital ou 

direitos similares resulte, directa ou in-

directamente, em mais de 50% de bens 

imobiliários localizados no Estado da 

fonte. 

Abrangidas por esta disposição, estão 

também as transferências directas que 

resultem da alienação de partes sociais 

e, ainda, direitos similares em entidades 

residentes de terceiros Estados. 
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OS HONORÁRIOS PELA PRESTA-

ÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

A Convenção estabelece, ainda, uma 

taxa de retenção na fonte aplicável à 

prestação de certos serviços técnicos, 

não podendo, nesse sentido, exceder 

5% do valor bruto dos honorários. 

Com efeito, opera-se uma (pequena) 

redução em face da taxa de 6,5% pre-

vistos na legislação angolana e um 

desvio relevante ao modelo de tributa-

ção usualmente adoptado para este 

tipo de rendimentos, os quais em regra 

estão dispensados de tributação no Es-

tado da fonte. 

O termo “honorários por serviços técni-

cos” significa qualquer pagamento 

relativo a qualquer serviço de natureza 

técnica, de gestão ou consultoria, ex-

cepto quando o serviço seja pago a: 

(i) um empregado da pessoa que 

faz o pagamento; 

(ii) um professor numa instituição 

de ensino ou à instituição de 

ensino, por leccionar; 

(iii) um indivíduo por serviços pes-

soais prestados a outro 

indivíduo. 

Deste modo, com a inclusão deste 

ponto na Convenção, deverá estar ga-

rantido o direito do Estado da fonte a 

tributar rendimentos desta natureza, 

nomeadamente atendendo a que já não 

é necessário ter uma presença local 

para participar na economia de outros 

Estados, permitindo-se ainda clarificar o 

que deve ser tributado como royalties e 

o que deve ser tributado como serviços, 

mais concretamente serviços de assis-

tência técnica. 

AS CONDIÇÕES PARA APLICAÇÃO 

DA CONVENÇÃO 

A aplicação dos benefícios concedidos 

por esta Convenção fica condicionada à 

realização do teste comumente referido 

como teste do objectivo principal, algo 

que se encontra em coerência com a op-

ção portuguesa no âmbito da 

Convenção Multilateral para Introduzir 

Medidas nos Tratados para Prevenir a 

Erosão das Bases Fiscais e Transferên-

cias de Lucros (MLI). 

Por esta via, os benefícios da Conven-

ção não serão concedidos se for 

razoável concluir, tendo em conta todos 

os factos e circunstâncias relevantes, 

que a obtenção desses benefícios era 

um dos principais objectivos de uma 

construção ou transacção da qual resul-

tem, directa ou indirectamente, os 

mencionados benefícios.  
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Excepção feita às circunstâncias des-

crita, quando seja determinado que a 

concessão desses benefícios se encon-

tra em conformidade com o objecto e o 

fim das disposições relevantes da Con-

venção 

OS MÉTODOS PARA ELIMINAÇÃO 

DA DUPLA TRIBUTAÇÃO 

A Convenção prevê um crédito de im-

posto fictício (tax sparing) aplicável por 

sete anos. 

Aos residentes em Portugal é conce-

dida a possibilidade de deduzir ao 

imposto sobre o rendimento devido em 

Portugal o montante que deveria ter 

sido pago como imposto em Angola, 

mas que não o foi por causa de uma 

isenção ou desagravamento temporá-

rio concedido com o objecto de 

promover o desenvolvimento econó-

mico de Angola. 

Importa ainda reter que se excluem do 

âmbito desta cláusula os rendimentos 

provenientes de entidades ou estabele-

cimentos estáveis, que tenham como 

actividade principal a realização de 

operações próprias: 

(i) da actividade bancária; 

(ii) da actividade seguradora; e, 

(iii) de operações relativas a par-

tes sociais ou de locação de 

bens. 

A PRODUÇÃO DE EFEITOS 

A Convenção entrará em vigor por um 

período de oito anos, sendo renovável 

automaticamente por iguais e sucessi-

vos períodos, a menos que exista 

denúncia por qualquer um dos Estados 

Contratantes. 

CONCLUSÃO 

Esta Convenção permite que os rendi-

mentos de uma empresa ou de um 

indivíduo residentes em Portugal e obti-

dos em Angola não sejam duplamente 

tributados ou, caso o sejam, a taxa de 

retenção na fonte seja mais baixa. 

De facto, trata-se de um instrumento in-

teressante para os investidores em 

Angola e que minimiza de forma rele-

vante os riscos de dupla tributação e as 

taxas aplicáveis. 

Portugal posiciona-se assim, em defini-

tivo, como uma plataforma de 

investimento também em Angola e, 

ainda, em África, onde já conta, actual-

mente, com 12 convenções em vigor. 

Lisboa, 19 de Agosto de 2019 
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