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O imposto de selo devido nos empréstimos realizados à 

sociedade por pessoas ou entidades 

  

Empréstimo ou suprimentos 

A concessão de crédito enquanto atividade, em Portugal, é reservada às instituições de 

crédito e sociedades financeiras. No entanto, pessoas ou entidades não financeiras podem 

celebrar contratos de suprimento ou de mútuo por razões determinadas e de forma 

ocasional, devendo haver razões justificadas para tal facto. 

Entende-se por mútuo, o contrato pelo qual uma das partes empresta à outra, dinheiro ou 

outra coisa fungível, ficando a segunda obrigada a restituir outro tanto do mesmo género e 

qualidade (artigo 1 142.º do Código Civil). 

Nos termos do artigo 1143.º do Código Civil, sem prejuízo do disposto em lei especial, o 

contrato de mútuo de valor superior a 25 mil euros só é válido se for celebrado por escritura 

pública ou por documento particular autenticado e o de valor superior a 2.500 euros se o 

for por documento assinado pelo mutuário. 

As partes podem convencionar o pagamento de juros como retribuição do mútuo, sendo 

que este presume-se oneroso em caso de dúvida (artigo 1 145.º do Código Civil). 

 

Imposto de selo 

As operações de concessão de empréstimos estão sujeitas a imposto do selo, ainda que 

possam ser enquadradas em alguma isenção. O sujeito passivo de imposto do selo é o 

concedente do crédito, conforme a alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º do Código do Imposto do 

Selo (CIS), sendo deste a obrigação de efetuar a declaração, liquidação e entrega do imposto 

do selo ao Estado, nos termos do n.º 1 do artigo 23.º e artigo 41.º, ambos do CIS. 

Porém, o encargo do imposto do selo relacionado com operações de concessão de crédito 

é sempre do utilizador do crédito, conforme previsto na alínea f) do n.º 3 do artigo 3.º do 

CIS.  

O nascimento da obrigação de liquidação do imposto do selo surge no momento em que 

forem realizadas as operações de empréstimos, por enquadramento na alínea g) do n.º 1 do 

artigo 5.º do CIS. Nas situações em que o crédito é utilizado sob a forma de conta corrente,  
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descoberto bancário ou qualquer outro meio em que o prazo não seja determinado nem 

determinável, o nascimento da obrigação de liquidação do imposto do selo ocorre no último 

dia de cada mês, nos termos da mesma alínea g) do n.º 1 do artigo 5.º do CIS. 

A taxa de imposto do selo é definida em função do período de vencimento do empréstimo, 

conforme decorre da verba 17.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo: 

✓ 17.1.1 - Crédito de prazo inferior a um ano - por cada mês ou fração: 0,04 por cento; 

✓ 17.1.2 - Crédito de prazo igual ou superior a um ano: 0,50 por cento; 

✓ 17.1.3 - Crédito de prazo igual ou superior a cinco anos: 0,60 por cento; 

✓ 17.1.4 - Crédito utilizado sob a forma de conta corrente, descoberto bancário ou 

qualquer outra forma em que o prazo de utilização não seja determinado ou 

determinável, sobre a média mensal obtida através da soma dos saldos em dívida 

apurados diariamente, durante o mês, divididos por 30: 0,04 por cento. 

Os juros de empréstimos apenas estão sujeitos a imposto do selo, quando debitados por 

instituições de crédito ou outras entidades financeiras, conforme previsto na verba 17.3. 

  

 Declaração mensal de imposto de selo (DMIS) 

 

Relativamente à declaração mensal de imposto do selo (DMIS), esta obrigação encontra-se 

prevista no artigo 52.º-A do CIS. A DMIS deve ser apresentada pelos sujeitos passivos 

referidos no n.º 1 do artigo 2.º do CIS, ou seus representantes legais, que tenham realizado 

operações, atos, contratos, documentos, títulos, papéis e outros factos ou situações 

jurídicas previstas na tabela geral do imposto do selo (TGIS), sobre os quais incida imposto 

do selo.  

Nas operações de crédito ou garantias prestadas por um conjunto de instituições de crédito 

ou de sociedades financeiras, nos termos do n.º 2 do artigo 23.º do CIS, a DMIS deve ser 

apresentada pela entidade que liquidou o imposto. Já os sujeitos passivos, tenham liquidado 

imposto ou tenham realizado operações isentas devem também apresentar a DMIS, assim, 

só não existe obrigação de entrega da mesma se relativamente ao período de referência não 

tiver sido realizada nenhuma operação sujeita a imposto do selo. 
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Determina, assim, o n.º 1 do artigo 52.º-A do CIS, que os sujeitos passivos 

referidos no n.º 1 do artigo 2.º do CIS são obrigados a apresentar declaração discriminativa, 

por verba aplicável da TGIS, com os seguintes dados: 

✓ O valor tributável das operações e factos sujeitos a imposto do selo; 

✓ O valor do imposto liquidado, identificando os titulares do encargo (nomeadamente, na 

concessão do crédito, o utilizador do crédito); 

✓ As normas legais ao abrigo das quais foram reconhecidas isenções, identificando os 

respetivos beneficiários. 

A DMIS deve ser entregue e, se aplicável, o correspondente imposto deve ser pago, até ao 

dia 20 do mês seguinte àquele em que a obrigação tributária se tenha constituído (conforme 

prazos estabelecidos no n.º 2 do artigo 52.º-A e n.º 1 do artigo 44.º, ambos do CIS). 

A obrigação tributária considera-se constituída nos termos do artigo 5.º do CIS, dependendo 

da operação subjacente. 

As instruções de preenchimento da DMIS podem ser consultadas no seguinte acesso: 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/modelos_formularios/impost

o_selo/Documents/DMIS_Modelo_oficial.pdf 

No manual do utilizador versão 1.0 – Portal das Finanças, poderá visualizar figuras 

exemplificativas da declaração, da guia de pagamento e do comprovativo de entrega da 

DMIS: 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/DMIS/Documents/Manual_D

MIS.pdf 

A lista atualizada das isenções e correspondentes códigos para preenchimento 

da DMIS: 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/modelos_formularios/impost

o_selo/Documents/DMIS_Lista_codigos_isencoes.pdf 
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