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SUMÁRIO
As criptomoedas têm continuado a conhecer um relevo cada vez
maior no plano financeiro internacional, sendo utilizadas como opção
dos investidores para obtenção de retorno financeiro e protecção dos
seus activos. Mas estas moedas continuam a não ter regulamentação
em Portugal e o enquadramento fiscal dos rendimentos delas derivados está por definir.
A Administração tributária não alterou a sua posição sobre o tratamento fiscal de rendimentos decorrentes de criptomoedas em sede
de IRS. No entanto, inexistindo norma específica de tributação, não
sendo prevista tal norma na Proposta de Orçamento do Estado para
2020, bem como exclusão expressa, permanece alguma incerteza
quanto ao quadro fiscal aplicável.
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enquadramento legal, em particular,

Administração tributária avançou que

quanto à sua tributação em Portugal.

“pese embora a atual legislação fiscal

dúvidas

quanto

ao

O ENQUADRAMENTO FISCAL
Segundo uma primeira informação vinculativa proferida pela Administração
tributária quanto a este tema, os lucros
obtidos com a venda de criptomoedas
não são taxados em Portugal, conquanto não esteja em causa uma
actividade profissional ou empresarial

portuguesa não contemple especificamente esse tipo de atividade, somos de
entendimento que tais rendimentos
configuram uma distribuição de lucros,
na proporção da sua participação (investimento)”, concluindo que “nesses
termos, estar-se-á perante rendimentos
de capitais, conforme previsto no artigo
5.º do código do IRS”.

do contribuinte. Com efeito, o rendimento decorrente da venda de cripto-
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Contudo, tal informação não foi divul-

do IVA, consideram-se isentas de im-

gada de forma genérica nem oficial pela

posto ao abrigo do artigo 9.º, alínea 27),

Administração tributária pelo que não

subalínea d) do Código do IVA.

deverá ser entendido ser esta a respectiva posição oficial. Em qualquer caso,
fica clara a falta de consenso sobre a
matéria, mesmo no seio da Administração tributária, continuando o tema a ser
controvertido.

Em sede de Impos sobre o Rendimento
das Pessoas Colectivas (“IRC”), não
existe uma posição publicada por parte
da Autoridade Tributária, mas somos do
entendimento que os rendimentos contabilísticos registados de acordo com as

Numa outra informação vinculativa

normas contabilísticas concorrem para

proferida pela Administração tributária

a formação do lucro tributável sujeito a

quanto a este tema, mais recente, e ver-

IRC.

sando não sobre IRS, mas sim sobre
IVA, veiculou-se o entendimento já assumindo pelo Tribunal de Justiça da
União Europeia, o qual já esclareceu
que “a bitcoin, tal como as divisas tradi-

cionais que têm valor liberatório, não
tem outra finalidade que não servir
como meio de pagamento”. Isto significa que “tratando-se de meios de

pagamento cuja função se esgota em si
mesmo, a sua simples transferência

CONCLUSÕES
As criptomoedas são maioritariamente
utilizadas como investimento ou protecção para investidores, não sendo ainda
em Portugal usadas para pagamento
e/ou compra de bens ou serviços, tendo
as mesmas demonstrado uma tendência solidificadora no mundo económico
e financeiro.

não constituir um facto gerador do

As recentes clarificações emitidas pela

[IVA]”.

Administração tributária não encerra-

Por outro lado, operações que consistam no câmbio desta divisa virtual por
divisas tradicionais, ou vice-versa, efectuadas a título oneroso, que sejam
tributáveis em Portugal por via das regras de localização previstas no Código
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ram as dúvidas relativas ao quadro
tributário aplicável aos rendimentos e
ganhos resultantes do investimento em
criptomoedas, na medida em que a legislação aplicável não sofreu alterações
no sentido de se adaptar a esta realidade.
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Acresce a esta falta de regulamentação

sua regulamentação poderá não impli-

específica e clara da tributação destes

car a tributação dos rendimentos delas

rendimentos a inexistência de normas

derivado. Contudo, é expectável que

para esse efeito na Proposta no Orça-

possa, eventualmente, passar pela sua

mento

2020,

qualificação como activos financeiros, e

antevendo-se a manutenção do actual

pela sua classificação como valor mobi-

status quo em 2020.

liário ou derivado – não como moeda

do

Estado

para

Assim, ainda que pareça aconselhável
que os contribuintes mantenham um
registo capaz de justificar a origem dos
seus rendimentos, especialmente caso
efectuem certas despesas com certos
activos tidos, pelo legislador fiscal,
como manifestações de fortuna, no
curto prazo, o enquadramento tributário das criptomoedas em Portugal
deverá manter-se como está: não serem os rendimentos derivados deste
tipo de moedas sujeitos a tributação
(excepto na óptica de actividade profissional ou empresarial).

para transacções de compra e venda –
com consequente alteração da definição de valor mobiliário. Sendo esse o
caso, o respectivo rendimento, obtido
por sujeitos passivos que não exercessem qualquer actividade relacionada
com criptomoedas, poderia vir, eventualmente, a ser tributado como um
rendimento passivo, nas categorias E
(rendimentos de capitais) ou G (maisvalias) de IRS.
Lisboa, 13 de Janeiro de 2020
Rogério M. Fernandes Ferreira
Manuel Proença Abrunhosa

Tal facto manterá Portugal na (cada vez

Filipa Gomes Teixeira

mais curta) lista de países que não tri-

Duarte Ornelas Monteiro

butam

Leonor Rodrigues Serrasqueiro

os

rendimentos

de

criptomoedas, podendo, assim, o nosso

Joana Marques Alves

país consolidar-se como um destino

(Private Clients Team)

apetecível para investidores em criptomoedas.
Ainda assim, é expectável que, a médio
prazo, as criptomoedas sejam regulamentadas e o seu regime tributário
concretamente definido. Na verdade, a
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