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Foi publicado em Diário da República, no dia 27 de junho de 
2013, o Decreto que ratifica o Protocolo Modificativo da 
Convenção entre Portugal e a Suíça para Evitar a Dupla 
Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e 
sobre o Capital (CDT) e do seu Protocolo Adicional. 
 
O Protocolo Modificativo produzirá efeitos em Portugal: 

(i) Quanto aos impostos retidos na fonte, quando o facto 
gerador ocorra em ou depois de 1 de janeiro de 2014; e 

(ii) Quanto aos demais impostos, relativamente aos 
rendimentos produzidos em ou depois de 1 de janeiro de 
2014. 

 
São de assinalar as seguintes diferenças, face à anterior redação 
da CDT: 

• Redução da taxa de retenção na fonte sobre dividendos de 
10% para 5%, relativamente a participações qualificadas; 

• Eliminação da retenção na fonte sobre juros e royalties 
pagos a entidades associadas (nos termos previstos na 
Diretiva Juros & Royalties); 

• Potencial tributação no Estado de localização dos bens 
imóveis de ganhos derivados da alienação de partes de 
capital, cujo valor proceda em mais de 50% desses mesmos 
bens; 

• Inclusão de artigo referente a troca de informações entre 
os dois países. 
 

Consulte aqui a lista completa de CDT celebradas por Portugal. 

 
 

The Decree which ratifies the Amending Protocol to the 
Double Tax Treaty signed between Portugal and Switzerland 
for the avoidance of Double Taxation with respect to taxes on 
income and capital (DTT) and its Additional Protocol, has 
been published on 27 June 2013. 
 
The Amending Protocol will produce its effects in Portugal: 

(i) Regarding the taxes withhold at source, whenever the 
taxable event occurs on or after 1 January 2014; and 

(ii) Regarding the remaining taxes, regarding the income 
generated after 1 January 2014. 

 
We highlight the following changes introduced to the 
wording of the DTT: 

• Reduction of the withholding tax on dividends from 
10% to 5%, for qualified holdings; 

• Elimination of the withholding tax on interest and 
royalties paid to associated enterprises (under the terms 
foreseen in the Interest & Royalties Directive); 

• Potential taxation in the State of location of immovable 
assets of the gains arising from the sale of 
shareholdings, which value derives in more than 50% 
from the referred assets; 

• Introduction of an article for the exchange of 
information between the two countries. 
 

Click here for the complete list of DTT signed by Portugal. 
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