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ção das entidades beneficiárias, o gestor deve comunicar
de imediato ao SEF os montantes a restituir, devendo
este promover a restituição dos mesmos através da com-
pensação, sempre que possível, com créditos apurados
no âmbito do FER.

3 — As entidades titulares dos pedidos de financia-
mento devem restituir os montantes em causa no prazo
de 30 dias a contar da notificação de restituição efec-
tuada pelo SEF, após o que serão os mesmos acrescidos
de juros de mora à taxa em vigor para as dívidas fiscais
ao Estado e aplicados da mesma forma.

4 — Quando o financiamento seja revogado, indepen-
dentemente da causa que a determinou e sem prejuízo
do disposto no número anterior, as entidades titulares
de pedidos de financiamento ficam obrigadas à resti-
tuição dos montantes recebidos, aos quais poderão
acrescer juros calculados à taxa legal, contados desde
a data em que foram efectuados os pagamentos até à
data do despacho que ordenou a revogação, ou da comu-
nicação da ocorrência da desistência.

5 — Para efeitos do disposto no número anterior, as
desistências da realização de todas as acções que inte-
gram um pedido de financiamento devem ser comu-
nicadas imediatamente pelas entidades titulares do
pedido de financiamento ao SEF, com conhecimento
ao gestor.

6 — As restituições podem ser faseadas, até ao limite
de 36 prestações mensais sucessivas, mediante prestação
de garantia bancária e autorização do Ministro da Admi-
nistração Interna, sob proposta do SEF, sendo devidos
juros à taxa legal.

7 — Quando a restituição seja autorizada nos termos
do número anterior, esta deverá efectivar-se dentro do
prazo e forma acordados, sob pena do vencimento ime-
diato da dívida vincenda.

8 — Não é permitida a restituição em prestações
quando a entidade devedora tenha desistido da reali-
zação de todas as acções que integram um pedido de
financiamento.

9 — Sempre que as entidades obrigadas à restituição
de qualquer quantia recebida no âmbito das compar-
ticipações do FER e do Estado Português não cumpram
a sua obrigação no prazo estipulado, será a mesma rea-
lizada através de execução fiscal, nos termos da legis-
lação aplicável.

10 — Caso as restituições não sejam obtidas em
tempo útil à sua reafectação ao financiamento de outras
acções, o montante correspondente será disponibilizado
pelo orçamento da segurança social, que será ressarcido
logo que obtida a restituição.

Artigo 21.o

Créditos das entidades titulares de pedidos de financiamento

1 — A mudança de domicílio ou de conta bancária
específica de uma entidade titular de pedido de finan-
ciamento, sem comunicação ao gestor num prazo de
60 dias, determina a suspensão de pagamentos.

2 — O financiamento associado aos pagamentos refe-
ridos no número anterior reverterá a favor do SEF se,
no prazo de um ano e após notificação da entidade
nos termos do n.o 1 do artigo 70.o do Código do Pro-
cedimento Administrativo, esta nada disser sobre os fac-
tos que determinaram a suspensão de pagamentos.

CAPÍTULO IV

Disposições transitórias e finais

Artigo 22.o

Elegibilidade

No âmbito das candidaturas apresentadas antes da
entrada em vigor do presente diploma, são elegíveis as
despesas efectivamente pagas a partir de 1 de Janeiro
de 2000 e pelo período de um ano a contar do início
do projecto.

Artigo 23.o

Disposições subsidiárias

1 — Nas matérias não previstas no presente diploma
são aplicáveis, no que com ele não seja incompatível,
as disposições constantes das normas nacionais vigentes
no âmbito do Fundo Social Europeu (FSE), com as
devidas adaptações.

2 — As adaptações referidas no número anterior
serão efectuadas à luz do disposto na Decisão
n.o 2000/596/CE, do Conselho da UE, na decisão da
Comissão Europeia em matéria de elegibilidade pelo
FER, e na decisão da Comissão que aprova o pedido
de co-financiamento nacional.

Artigo 24.o

Gestão transitória

Após a entrada em vigor do presente diploma e
enquanto não estiver em funcionamento a estrutura de
gestão e apoio técnico prevista nos n.os 2 e 4 do artigo 3.o,
o SEF deverá assegurar o exercício das competências
atribuídas a esta estrutura.

Artigo 25.o

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte
à data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 8
de Junho de 2001. — António Manuel de Oliveira Guter-
res — Henrique Nuno Pires Severiano Teixeira — Paulo
José Fernandes Pedroso.

Promulgado em 19 de Julho de 2001.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 26 de Julho de 2001.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Decreto-Lei n.o 219/2001
de 4 de Agosto

O Decreto-Lei n.o 453/99, de 5 de Novembro, veio
introduzir no ordenamento jurídico português a figura
da titularização de créditos, que consubstancia um rele-
vante instrumento financeiro, largamente difundido nas
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economias mais desenvolvidas, utilizável pelos agentes
económicos, em geral, e pelo sistema financeiro, em
particular.

Contudo, para que este instrumento financeiro
pudesse ser implantado com sucesso no nosso país fal-
tava definir uma das suas vertentes fundamentais: o
regime fiscal.

O presente decreto-lei vem, assim, estabelecer o
regime fiscal das operações de titularização de créditos,
consagrando um regime que, por um lado, pretende
assegurar a neutralidade no tratamento dos veículos de
titularização, os fundos de titularização de créditos e
as sociedades de titularização de créditos e, por outro,
conferir competitividade a este instrumento financeiro,
condição fundamental para o sucesso da sua imple-
mentação.

Inserem-se no primeiro objectivo, nomeadamente, a
sujeição de ambos os veículos de titularização ao regime
geral do IRC e a consagração de idêntico tratamento
fiscal para os rendimentos das unidades de titularização
e das obrigações titularizadas.

O segundo objectivo é concretizado pelo estabele-
cimento de normas de isenção, com especial relevância
para as que isentam de IRS ou de IRC os rendimentos
derivados das unidades de titularização e das obrigações
titularizadas quando obtidos por entidades não residen-
tes em território português e sem estabelecimento está-
vel situado neste território ao qual sejam imputáveis.

Assim:
No uso da autorização legislativa concedida ao

Governo pelo artigo 9.o da Lei n.o 30-G/2000, de 29
de Dezembro, e nos termos das alíneas a) e b) do n.o 1
do artigo 198.o da Constituição, o Governo decreta, para
valer como lei geral da República, o seguinte:

CAPÍTULO I

Âmbito de aplicação

Artigo 1.o

Âmbito

O presente decreto-lei estabelece o regime fiscal das
operações de titularização de créditos efectuadas no
âmbito do Decreto-Lei n.o 453/99, de 5 de Novembro.

CAPÍTULO II

Impostos directos

Artigo 2.o

Das entidades cedentes

1 — A diferença entre o valor da cessão e o valor
contabilístico dos créditos cedidos é englobada, para
efeitos de tributação das entidades cedentes, nos seguin-
tes termos:

a) Sendo positiva, é considerada proveito no exer-
cício da cessão;

b) Sendo negativa, é considerada custo no exercício
da cessão, salvo nas situações em que a entidade
cedente adquira qualquer interesse nos provei-
tos da entidade cessionária, caso em que o custo
deve ser diferido, em fracções iguais, nos exer-
cícios compreendidos entre a data da cessão do
crédito e a data do seu vencimento.

2 — O disposto na parte final da alínea b) do número
anterior não é aplicável às situações previstas no n.o 2
do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 453/99, de 5 de
Novembro.

3 — As remunerações de gestão auferidas pela enti-
dade cedente, ainda que englobem no seu valor uma
parcela do juro dos créditos cedidos, são consideradas
proveitos do exercício em que se verifica o direito às
mesmas.

4 — Os rendimentos referidos na alínea a) do n.o 1
estão isentos de IRC quando os respectivos titulares
sejam:

a) Entidades previstas no artigo 9.o do Código do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colec-
tivas (IRC);

b) Entidades não residentes em território portu-
guês e sem estabelecimento estável situado
neste território ao qual os rendimentos sejam
imputáveis, excepto nos casos em que a entidade
não residente seja uma pessoa colectiva detida,
directa ou indirectamente, em mais de 25% por
entidades residentes ou seja residente de Estado
ou território constante de lista aprovada por
portaria do Ministro das Finanças.

5 — Não existe a obrigação de efectuar retenção na
fonte de IRC relativamente aos rendimentos derivados
da cessão de créditos.

Artigo 3.o

Das entidades cessionárias

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes,
os fundos de titularização de créditos (FTC) e as socie-
dades de titularização de créditos (STC) estão sujeitos
ao regime estabelecido no Código do IRC para as enti-
dades que exerçam, a título principal, uma actividade
de natureza comercial, industrial ou agrícola.

2 — A diferença positiva entre o valor da cessão e
o valor nominal dos créditos que dela são objecto é
considerada como custo da entidade cessionária, nos
exercícios compreendidos entre a data da aquisição do
crédito, ou do primeiro vencimento de juros, tratando-se
de créditos futuros, até à data do último reembolso,
proporcionalmente aos juros vencidos ou vincendos em
cada um daqueles exercícios.

3 — Para efeitos de determinação do lucro tributável
dos fundos de titularização de créditos, são considerados
como custo do exercício os montantes devidos aos deten-
tores de unidades de titularização de créditos nos termos
das alíneas a) e c) do n.o 1 do artigo 32.o do Decreto-Lei
n.o 453/99, de 5 de Novembro.

4 — Não existe a obrigação de efectuar retenção na
fonte de IRC relativamente aos rendimentos dos cré-
ditos objecto de cessão.

Artigo 4.o

Das unidades de titularização de créditos
e das obrigações titularizadas

1 — Aos rendimentos e à transmissão das unidades
de titularização de créditos e de obrigações titularizadas
é aplicável o regime fiscal das obrigações.

2 — Estão isentos de IRS e de IRC os rendimentos
de unidades de titularização de créditos e de obrigações
titularizadas, incluindo os derivados da sua transmissão
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onerosa, quando obtidos por não residentes em terri-
tório português sem estabelecimento estável situado
neste território ao qual os rendimentos sejam impu-
táveis.

3 — O disposto no número anterior não é aplicável
nas situações em que o não residente seja uma pessoa
colectiva detida, directa ou indirectamente, em mais de
25% por entidades residentes ou seja residente de
Estado ou território constante de lista aprovada por
portaria do Ministro das Finanças.

CAPÍTULO III

Impostos indirectos

Artigo 5.o

Imposto sobre o valor acrescentado

1 — Estão isentas de IVA:

a) As operações de administração e gestão dos fun-
dos de titularização de créditos;

b) As prestações de serviços de gestão que se
enquadrem no artigo 5.o do Decreto-Lei
n.o 453/99, de 5 de Novembro, bem como as
operações dos depositários a que se refere o
artigo 24.o do mesmo diploma.

2 — Não obstante a modificação subjectiva do credor,
o cessionário de créditos para efeitos de titularização
pode regularizar o IVA respeitante aos créditos, cujo
risco assumiu, que sejam considerados incobráveis em
processo de execução, processo ou medida especial de
recuperação de empresas ou a créditos de falidos,
quando for decretada a falência.

Artigo 6.o

Imposto do selo

Estão isentas de imposto do selo:

a) As cessões de créditos, incluindo eventuais
retrocessões dos créditos cedidos, para efeitos
de titularização;

b) Os juros cobrados e a utilização de crédito con-
cedido por instituições de crédito e sociedades
financeiras aos fundos de titularização de cré-
ditos e às sociedades de titularização de créditos;

c) As comissões e contraprestações cobradas às
entidades cessionárias que se enquadrem no
artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 453/99, de 5 de
Novembro, bem como as operações dos depo-
sitários a que se refere o artigo 24.o do mesmo
diploma.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

Artigo 7.o

Obrigações acessórias

1 — Sem prejuízo do cumprimento das obrigações
previstas nos artigos 119.o, n.os 1 a 6, 120.o e 126.o do
Código do IRS, as sociedades gestoras de fundos de
titularização de créditos, relativamente a cada um dos
fundos que administrem, e as sociedades de titularização

de créditos ficam obrigadas a manter identificados os
investidores em conformidade com o seu regime fiscal,
bem como a registar os rendimentos pagos a cada um,
tendo em conta o período de detenção das unidades
de titularização ou das obrigações titularizadas.

2 — Relativamente aos titulares não residentes que
beneficiem da isenção de IRS ou de IRC prevista no
artigo 4.o, as entidades referidas no número anterior
estão ainda obrigadas a possuir:

a) Quando forem bancos centrais, instituições de
direito público ou organismos internacionais,
bem como quando forem instituições de crédito,
sociedades financeiras, fundos de investimento
mobiliário ou imobiliário, fundos de pensões,
ou empresas de seguros, domiciliados em qual-
quer país da OCDE ou em país com o qual
Portugal tenha celebrado convenção sobre
dupla tributação internacional e estejam sub-
metidos a um regime especial de supervisão ou
de registo administrativo, a respectiva identi-
ficação fiscal;

b) Quando forem entidades não previstas na alínea
anterior, certificado de residência ou docu-
mento equivalente emitido pelas autoridades
fiscais ou outra entidade oficial do Estado da
residência ou de documento emitido por con-
sulado português comprovativo da residência no
estrangeiro, com data de emissão não anterior
a três anos nem posterior a três meses em rela-
ção à data de realização das operações e da
percepção dos rendimentos, salvo se o prazo
de validade do documento for inferior, caso em
que se observa este.

Artigo 8.o

Substituição tributária

1 — As sociedades gestoras de fundos de titularização
de créditos e as sociedades de titularização de créditos
são originariamente responsáveis pelo imposto retido
ou que o deveria ter sido nas operações previstas no
presente diploma que determinem a obrigatoriedade de
retenção na fonte.

2 — Os titulares de rendimentos auferidos pela prá-
tica das operações previstas no presente diploma são
subsidiariamente responsáveis pelo pagamento das
importâncias que deviam ter sido deduzidas e entregues
nos cofres do Estado, restringindo-se, contudo, a sua
responsabilidade à diferença entre o imposto que tenha
sido deduzido e o que devesse tê-lo sido.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21
de Junho de 2001. — António Manuel de Oliveira Guter-
res — Joaquim Augusto Nunes Pina Moura.

Promulgado em 19 de Julho de 2001.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 26 de Julho de 2001.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.


