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Aviso n.o 2803/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 21 de Dezembro de
2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Yasmine Issuf Khan, natural de Lourenço Marques, República de
Moçambique, de nacionalidade moçambicana, nascida em 15 de
Agosto de 1960, a qual poderá gozar os direitos e prerrogativas ine-
rentes depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.

13 de Fevereiro de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

Aviso n.o 2804/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 26 de Dezembro de
2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Ruy Cesar Monteiro Lopes, natural de Santo Amaro, República
Federativa do Brasil, de nacionalidade brasileira, nascido em 2 de
Janeiro de 1962, o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas ine-
rentes depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-
-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.

13 de Fevereiro de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

Aviso n.o 2805/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 20 de Janeiro de
2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a José António Bacai, natural de Bafatá, República da Guiné-Bissau,
de nacionalidade guineense, nascido em 5 de Abril de 1968, o qual
poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido
o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de
20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.

13 de Fevereiro de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

Aviso n.o 2806/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 21 de Dezembro de
2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Joaquim Sérgio Patrício, natural de Luanda, República de Angola,
de nacionalidade angolana, nascido em 8 de Outubro de 1973, o qual
poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido
o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de
20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.

13 de Fevereiro de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

Aviso n.o 2807/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 20 de Janeiro de
2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Cabá Baldé, natural de Pitche, República da Guiné-Bissau, de nacio-
nalidade guineense, nascido em 19 de Junho de 1973, o qual poderá
gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido o dis-
posto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de
20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.

13 de Fevereiro de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

Aviso n.o 2808/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 9 de Janeiro de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Ana
Isabel Borges Moreira, natural de Santa Catarina, República de Cabo
Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 9 de Fevereiro
de 1979, a qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes
depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.

13 de Fevereiro de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

Aviso n.o 2809/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 21 de Dezembro de
2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Raúl Lopes de Oliveira, natural de Santa Catarina, República de

Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 6 de Março
de 1961, o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes
depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-
-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.

13 de Fevereiro de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

Aviso n.o 2810/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 9 de Janeiro de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Romão
Lucas Pereira Júnior, natural de Bafatá, República da Guiné-Bissau,
de nacionalidade guineense, nascido em 4 de Outubro de 1968, o
qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cum-
prido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de
Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94,
de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.

13 de Fevereiro de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

Aviso n.o 2811/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 21 de Dezembro de
2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Mariana João Caetano Pedro, natural de Luanda, República de
Angola, de nacionalidade angolana, nascida em 2 de Agosto de 1963,
a qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de
cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de
12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis
n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.

13 de Fevereiro de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 4980/2006 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
no artigo 22.o do Regime Especial de Tributação dos Rendimentos
de Valores Mobiliários Representativos de Dívida, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 193/2005, de 7 de Novembro, aprovo os seguintes
formulários e certificados, destinados a pedido de reembolso e à com-
provação de isenção ou dispensa de retenção na fonte sobre ren-
dimentos de valores mobiliários representativos de dívida:

a) Modelo n.o 19-RFI — pedido de reembolso do imposto por-
tuguês, indevidamente retido no vencimento do cupão ou no
reembolso, de valores mobiliários representativos de dívida
abrangidos pelo regime especial de tributação (artigo 9.o do
Regime Especial de Tributação dos Rendimentos de Valores
Mobiliários Representativos de Dívida, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 193/2005, de 7 de Novembro);

b) Modelo n.o 20-RFI — pedido de reembolso do imposto por-
tuguês, sobre os juros contáveis à data da transferência de
valores mobiliários representativos de dívida abrangidos pelo
regime especial de tributação, de uma conta não sujeita a
retenção para uma conta sujeita a retenção (artigo 13.o do
Regime Especial de Tributação dos Rendimentos de Valores
Mobiliários Representativos de Dívida, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 193/2005, de 7 de Novembro);

c) Certificado para isenção ou dispensa de retenção na fonte
sobre rendimentos de valores mobiliários representativos de
dívida (n.o 1 do artigo 17.o do Regime Especial de Tributação
dos Rendimentos de Valores Mobiliários Representativos de
Dívida, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 193/2005, de 7 de
Novembro);

d) Declaração para isenção ou dispensa de retenção na fonte
sobre rendimentos de valores mobiliários representativos de
dívida (n.o 2 do artigo 17.o do Regime Especial de Tributação
dos Rendimentos de Valores Mobiliários Representativos de
Dívida, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 193/2005, de 7 de
Novembro).

30 de Janeiro de 2006. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos.
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NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCALNOME / DENOMINAÇÃO SOCIAL
NAME / BUSINESS NAME

FISCAL RESIDENCE (Street, number and floor)
DOMICÍLIO FISCAL (Rua, número e andar)

ZIPCODE
CÓDIGO POSTAL PA ÍS COUNTRY

CITY
LOCALIDADE

IDENTIFICAÇÃO DO  BENEFICIÁRIO EFECTIVO DOS RENDIMENTOS

IDENTIFICATION OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE INCOME

II
IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES MOBILIÁRIOS

DESCRIPTION OF DEBT SECURITIES

 CÓDIGO ISIN

  .      .      ,

  .      .      ,

  .      .      ,

  .      .      ,

DECLARAÇÃO DO INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO

STATEMENT OF THE FINANCIAL INTERMEDIARY
III

DECLARAMOS QUE A ENTIDADE IDENTIFICADA NO QUADRO I DETEVE OS TÍTULOS IDENTIFICADOS NO QUADRO II DURANTE O PERÍODO AÍ REFERIDO

Nome:
Name:

Função:
Funct ion:

Assinatura:
Signature:

Signatário Autorizado: Authorized signatory:

1
COPY FOR THE DIRECT  REGISTRAR OF THE SECURITIES

EXEMPLAR  DESTINADO  À  ENTIDADE  REGISTADORA DIRECTAMOD. 19 - RFI

 NÚMERO DE
IDENTIFICAÇÃO

FISCAL DA
ENTIDADE
EMITENTE

ISIN CODE

NAME / BUSINESS NAME
NOME / DENOMINAÇÃO SOCIAL NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

TAX IDENTIFICATION NUMBER

WE DECLARE THAT THE ENTITY IDENTIFIED IN SECTION I HELD THE SECURITIES IDENTIFIED IN SECTION II DURING THE PERIOD REFERRED THEREIN.

I

NIF PORTUGUÊS

TAX IDENTIFICATION
NUMBER OF THE

ISSUER

PEDIDO DE REEMBOLSO DO IMPOSTO PORTUGUÊS INDEVIDAMENTE RETIDO NO VENCIMENTO DO CUPÃO OU NO REEMBOLSO,

DE VALORES MOBILIÁRIOS REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA ABRANGIDOS PELO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO (Art.º 9º do

Regime Especial de Tributação dos Rendimentos de Valores Mobiliários Representativos de Dívida, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de Novembro)

MOD. 19-RFI

RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

PORTUGUESE TAX IDENTIFICATION NUMBER

TAX IDENTIFICATION NUMBER

IDENTIFICATION OF THE DIRECT REGISTRAR OF THE SECURITIES TO WHICH THE CLAIM SHOULD BE SUBMITTED

 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE REGISTADORA DIRECTA A QUEM DEVE SER APRESENTADO O PEDIDO
IV

TAX
WITHHELD

VALOR DO IMPOSTO RETIDONÚMERO
DE TÍTULOS

DATA DA
AQUISIÇÃO

DATA DO
VENCIMENTO
DO CUPÃO OU

DO REEMBOLSO

VALOR DOS
JUROS / RENDIMENTO

_____/_____/____

_____/_____/____

_____/_____/____

_____/_____/____

_____/_____/____

_____/_____/____

_____/_____/____ _____/_____/____

  .      .      ,

  .      .      ,

  .      .      ,

  .      .      ,

NUMBER OF
SECURITIES

ACQUISITION
DATE

COUPON  DATE
OR

REDEMPTION
DATE

TOTAL
INTEREST  /  INCOME

REPÚBLICA PORTUGUESA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

CLAIM FOR REFUND OF PORTUGUESE TAX UNDULY WITHHELD ON THE COUPON  DATE OR REDEMPTION DATE, OF DEBT

SECURITIES COVERED BY THE SPECIAL TAX REGIME (Article 9 of the Special Tax Regime regarding income from debt

securities, approved by the Decree-Law no. 193/2005, 7 of November)

NAME / BUSINESS NAME
NOME / DENOMINAÇÃO SOCIAL NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

TAX IDENTIFICATION NUMBER

V
 ANEXOS

ATTACHMENTS

CÓDIGO
MOEDA

CURRENCY
CODE

__________/_________/_________

DATA DATE

LOCALIDADE P A Í S

CITY C O U N T R Y

DOMICÍLIO FISCAL (Rua, número e andar)

FISCAL RESIDENCE (Street, number and floor)

CÓDIGO POSTAL

ZIPCODE

II
IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES MOBILIÁRIOS

DESCRIPTION OF DEBT SECURITIES

 CÓDIGO ISIN

  .      .      ,

  .      .      ,

  .      .      ,

  .      .      ,

DECLARAÇÃO DO INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO

STATEMENT OF THE FINANCIAL INTERMEDIARY
III

DECLARAMOS QUE A ENTIDADE IDENTIFICADA NO QUADRO I DETEVE OS TÍTULOS IDENTIFICADOS NO QUADRO II DURANTE O PERÍODO AÍ REFERIDO

Nome:
Name:

Função:
Funct ion:

Assinatura:
Signature:

Signatário Autorizado: Authorized signatory:

MOD. 19 - RFI

 NÚMERO DE
IDENTIFICAÇÃO

FISCAL DA
ENTIDADE
EMITENTE

ISIN CODE

NAME / BUSINESS NAME
NOME / DENOMINAÇÃO SOCIAL NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

TAX IDENTIFICATION NUMBER

WE DECLARE THAT THE ENTITY IDENTIFIED IN SECTION I HELD THE SECURITIES IDENTIFIED IN SECTION II DURING THE PERIOD REFERRED THEREIN.

TAX IDENTIFICATION
NUMBER OF THE

ISSUER

MOD. 19-RFI

RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

IDENTIFICATION OF THE DIRECT REGISTRAR OF THE SECURITIES TO WHICH THE CLAIM SHOULD BE SUBMITTED

 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE REGISTADORA DIRECTA A QUEM DEVE SER APRESENTADO O PEDIDO
IV

TAX
WITHHELD

VALOR DO IMPOSTO RETIDONÚMERO
DE TÍTULOS

DATA DA
AQUISIÇÃO

DATA DO
VENCIMENTO
DO CUPÃO OU

DO REEMBOLSO

VALOR DOS
JUROS / RENDIMENTO

_____/_____/____

_____/_____/____

_____/_____/____

_____/_____/____

_____/_____/____

_____/_____/____

_____/_____/____ _____/_____/____

  .      .      ,

  .      .      ,

  .      .      ,

  .      .      ,

NUMBER OF
SECURITIES ACQUISITION

DATE

COUPON  DATE
OR

REDEMPTION
DATE

TOTAL
 INTEREST  /  INCOME

REPÚBLICA PORTUGUESA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

NAME / BUSINESS NAME
NOME / DENOMINAÇÃO SOCIAL NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

TAX IDENTIFICATION NUMBER

V
 ANEXOS

ATTACHMENTS

CÓDIGO
MOEDA

CURRENCY
CODE

__________/_________/_________

DATA DATE

LOCALIDADE P A Í S

CITY C O U N T R Y

DOMICÍLIO FISCAL (Rua, número e andar)

FISCAL RESIDENCE (Street, number and floor)

CÓDIGO POSTAL

ZIPCODE

2
COPY FOR THE CLAIMANT

EXEMPLAR  DESTINADO  AO REQUERENTE

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCALNOME / DENOMINAÇÃO SOCIAL
NAME / BUSINESS NAME

FISCAL RESIDENCE (Street, number and floor)
DOMICÍLIO FISCAL (Rua, número e andar)

ZIPCODE
CÓDIGO POSTAL PA ÍS COUNTRY

CITY
LOCALIDADE

IDENTIFICAÇÃO DO  BENEFICIÁRIO EFECTIVO DOS RENDIMENTOS

IDENTIFICATION OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE INCOME
I

NIF PORTUGUÊS

PEDIDO DE REEMBOLSO DO IMPOSTO PORTUGUÊS INDEVIDAMENTE RETIDO NO VENCIMENTO DO CUPÃO OU NO REEMBOLSO,

DE VALORES MOBILIÁRIOS REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA ABRANGIDOS PELO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO (Art.º 9º do

Regime Especial de Tributação dos Rendimentos de Valores Mobiliários Representativos de Dívida, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de Novembro)

PORTUGUESE TAX IDENTIFICATION NUMBER

TAX IDENTIFICATION NUMBER

CLAIM FOR REFUND OF PORTUGUESE TAX UNDULY WITHHELD ON THE COUPON DATE OR REDEMPTION DATE, OF DEBT

SECURITIES COVERED BY THE SPECIAL TAX REGIME (Article 9 of the Special Tax Regime regarding income from debt

securities, approved by the Decree-Law no. 193/2005, 7 of November)

Signature:

Assinatura:

Funct ion:

Função:

Name:

Nome:

LOCAL

PLACE
D A T A D A T E

LOCALIDADE PA ÍS
CITY COUNTRY

NIF PORTUGUÊS

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

VII
IDENTIFICAÇÃO DO INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO

IDENTIFICATION OF THE FINANCIAL INTERMEDIARY

VI
QUESTIONÁRIO (A RESPONDER PELO BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS)

QUESTIONS (TO BE ANSWERED BY THE BENEFICIARY OF INCOME)

IX STATEMENT TO BE MADE BY THE BENEFICIARY

 DECLARAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

NOME / DENOMINAÇÃO SOCIAL

NAME / BUSINESS NAME

DOMICÍLIO FISCAL (Rua, número e andar)

FISCAL RESIDENCE (Street, number and floor)

CÓDIGO POSTAL

ZIPCODE

TAX IDENTIFICATION NUMBER

PORTUGUESE TAX IDENTIFICATION NUMBER

I  HEREBY CLAIM A REFUND OF THE PORTUGUESE WITHHOLDING TAX AND DECLARE THAT THE ENTITY IDENTIFIED
IN  SECTION I IS  THE  BENEFICIAL OWNER OF THE INCOME MENTIONED IN THIS FORM  AND THAT THE INFORMATION
INCLUDED HEREIN  IS ACCURATE. I FURTHER DECLARE THAT THIS INCOME IS NOT EFFECTIVELY CONNECTED WITH
ANY PERMANENT ESTABLISHMENT OR FIXED PLACE OF BUSINESS LOCATED IN PORTUGAL.

2 -  PARTICIPA NO CAPITAL DA EMITENTE ?

DO YOU HOLD SHARES IN THE ISSUER ?

3 -  EM CASO AFIRMATIVO, QUAL A PERCENTAGEM  ?

IF YES, WHAT IS THE PERCENTAGE ?

DO YOU HAVE A PERMANENT ESTABLISHMENT OR A FIXED PLACE OF BUSINESS IN PORTUGAL ?

1 -  DISPÕE DE ESTABELECIMENTO ESTÁVEL OU INSTALAÇÃO FIXA EM PORTUGAL ?

 SIM    YES

NÃO    NO

SIM    YES

NÃO    NO

%

VIII IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

IDENTIFICATION OF THE REPRESENTATIVE

__________/_________/_________

Signatário Autorizado:

Authorized  signatory:

SOLICITO POR ESTE MEIO O REEMBOLSO DO IMPOSTO PORTUGUÊS RETIDO NA FONTE, DECLARANDO  QUE A ENTIDADE
IDENTIFICADA NO QUADRO I É O BENEFICIÁRIO EFECTIVO DOS RENDIMENTOS MENCIONADOS NO PRESENTE FORMULÁRIO,
ESTANDO CORRECTOS TODOS OS ELEMENTOS NELE INDICADOS. MAIS DECLARO QUE ESTES RENDIMENTOS NÃO ESTÃO
EFECTIVAMENTE CONEXOS COM QUALQUER ESTABELECIMENTO ESTÁVEL OU INSTALAÇÃO FIXA LOCALIZADA  EM
PORTUGAL.

LOCALIDADE PA ÍS
CITY COUNTRY

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
NOME / DENOMINAÇÃO SOCIAL

NAME / BUSINESS NAME

DOMICÍLIO FISCAL (Rua, número e andar)

FISCAL RESIDENCE (Street, number and floor)

CÓDIGO POSTAL

ZIPCODE

TAX IDENTIFICATION NUMBER

MOD. 19-RFI (Pedido de reembolso do imposto português indevidamente retido no vencimento do cupão ou no  reembolso, de valores
mobiliários representativos de dívida abrangidos pelo regime especial de tributação (art. 9.º do Regime Especial aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 193/2005, de 7 de Novembro)
MOD. 19-RFI (Claim for refund of Portuguese tax unduly withheld on the coupon date or redemption date of debt securities covered
by the special tax regime (article 9 of the Special Tax Regime of  the Decree-Law no. 193/2005, 7 of November)

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

INSTRUCTIONS FOR COMPLETION

O presente pedido de reembolso de imposto destina-se a ser apresentado por beneficiários efectivos, ou por um seu representante
devidamente habilitado, relativamente a rendimentos de valores mobiliários representativos de dívida, nos casos em que, na data do
vencimento do cupão ou do reembolso, tenha sido indevidamente retido imposto.
O pedido é efectuado junto da entidade registadora directa, ou de entidade registadora indirecta (que àquela o remeterá), no prazo de
90 (noventa) dias a contar da data em que foi efectuada a retenção na fonte de imposto, ao abrigo do art. 9.º do  Regime Especial aprovado
pelo  Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de Novembro.
O formulário é composto por 2  exemplares, destinando-se o primeiro à  entidade registadora directa e o segundo ao requerente,   conforme
assinalado no canto inferior direito de cada uma das vias.

This claim for tax refund is to be submitted by beneficial owners, or by their duly qualified representative, regarding debt securities
income, in cases in which tax was unduly withheld, on the coupon date or the redemption date.
The claim shall be made to the direct registrar of the securities, or indirect registrar  (the latter will forward the claim to the former),
within 90 (ninety) days as from the date the tax was withheld at source, under article 9  of the Special Tax Regime of the Decree-Law
no. 193/2005, 7 of November.
The form consists of  2  copies: being the first one for the  direct registrar of the securities and the second one for  the claimant,  as
indicated at the right lower corner of each copy.

QUADRO I SECTION I
Destina-se à identificação do beneficiário efectivo do rendimento. O campo para preenchimento do NIF português não é de preenchimento
obrigatório.
Identification of the beneficial owner of the income. The completion of  the Portuguese tax identification number (TIN)  is not mandatory.

QUADRO II SECTION II
Preencher todas as colunas deste quadro para identificar correctamente os valores mobiliários. O código da moeda deverá ser indicado
de acordo com a norma  ISO 4217.
Complete all columns of this section in order to correctly identify the securities. The currency code should be completed in accordance
with the ISO 4217 standard.

QUADRO III SECTION III
Este quadro deverá ser preenchido e assinado pelo intermediário financeiro junto do qual o beneficiário efectivo tem a conta dos valores
mobiliários.
This section is to be completed and signed by the financial intermediary with which the beneficial owner has the securities account.

QUADRO IV SECTION IV
Indicar a entidade registadora directa a quem deve ser apresentado o pedido. Sempre que o pedido for apresentado junto de entidade
registadora indirecta, conforme definida na alínea c) do art. 2.º do Regime Especial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de
Novembro, esta deverá remetê-lo de imediato para a entidade registadora directa. Este Quadro não é de preenchimento obrigatório pelo
beneficiário, ou pelo seu representante, podendo ser completado pelos intermediários financeiros referidos nos Quadros III ou VII.
Identify the direct registrar of the securities to which the claim should be submitted.  Whenever the claim is submitted to the indirect
registrar, as defined in Article 2(c) of the Special Tax Regime of  the  Decree-Law no. 193/2005, 7 of November, this one should forward
it immediately to the direct registrar of the securities. The completion of this section by the beneficiary (or a duly qualified representative)
is not mandatory. This section may be completed by the financial intermediaries  identified in sections III or VII.

QUADRO V SECTION V
Indicar o número de documentos de comprovação anexos ao pedido exigidos nos termos dos arts. 14.º a 18.º do Regime Especial aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de Novembro.
Indicate the number of documents of proof attached to the claim as required by Articles 14 to 18 of the Special Tax Regime of  the Decree-
Law no. 193/2005, 7 of November.

QUADRO VI SECTION VI
Assinalar com “X” as respostas às questões formuladas, especificando quando aplicável.
Tick “X” the applicable answers.

QUADRO VII SECTION VII
Identifique o intermediário financeiro que é cliente directo da entidade registadora directa. O NIF português não é de preenchimento
obrigatório. Este Quadro não é de preenchimento obrigatório pelo beneficiário, ou pelo seu representante, podendo ser completado pelo
intermediário financeiro referido no Quadro III.
Identify the financial intermediary which  is  the direct customer of the direct registrar of  the securities. The completion of the Portuguese
TIN is not mandatory.The completion of this section by the beneficiary (or its duly qualified representative) is not mandatory. This section
may be completed by the financial intermediary identified in section III.

QUADRO VIII SECTION VIII
Identificar o representante do beneficiário efectivo dos rendimentos, quando seja este a apresentar o pedido nos termos da lei, não sendo
o número de identificação fiscal de preenchimento obrigatório.
Identify the representative of the beneficial owner of the income, whenever the former submits the claim under the law. The completion
of the Portuguese TIN is not mandatory.

QUADRO IX SECTION IX
O formulário deverá ser assinado pelo beneficiário efectivo ou por um seu representante devidamente habilitado.
The form should be signed by the beneficial owner  or by a duly qualified representative.
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CERTIFICADO PARA ISENÇÃO OU DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE SOBRE 

RENDIMENTOS DE VALORES MOBILIÁRIOS REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA  

(N.º1 DO ART. 17.º DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO APROVADO PELO 

DECRETO-LEI N.º 193/2005, DE 7 DE NOVEMBRO) 

 

 

O Participante abaixo assinado declara, por este meio, que detém valores mobiliários representativos de 

dívida abrangidos pelo regime especial de tributação aprovado pelo Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de 

Novembro (os “Valores Mobiliários”), na seguinte conta de valores mobiliários com o número 

..................................................... (a “Conta”) junto da................................................................................ 

......................................................................................................... (nome e morada completa da 

entidade gestora do sistema de liquidação internacional). 

 

Estes Valores Mobiliários serão detidos na qualidade de beneficiário efectivo ou de intermediário, em 

nome de um ou mais beneficiários efectivos, incluindo nós próprios se tal for aplicável, todos 

beneficiando de isenção ou dispensa de retenção na fonte em conformidade com a legislação 

portuguesa.  

 

1. Identificação do Participante: 

Nome: ........................................................................................................................................................... 

Domicílio fiscal (Morada completa): ........................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

Número de Identificação Fiscal: .................................................................................................................. 

 

2. Certificamos, por este meio, que a partir da presente data e até ao termo do período de validade deste 

certificado: 

A.  Somos o Beneficiário Efectivo dos seguintes Valores Mobiliários: 

 

Código ISIN do Valor Mobiliário Descrição do Valor Mobiliário Posição Nominal 

   

   

   

 

e mais declaramos que não estamos sujeitos a retenção na fonte, em conformidade com a legislação 

aplicável, abaixo indicada: 

Regime Especial de Tributação aprovado pelo Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de Novembro 

Artº 90º do CIRC (Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas) –  

Dispensa de retenção na fonte................................................................................................... 

B.  Actuamos como intermediários dos seguintes Valores Mobiliários: 

 

Código ISIN do Valor Mobiliário Descrição do Valor Mobiliário Posição Nominal 

   

   

   

 

os quais são detidos em nome de: 

 

Nome: ........................................................................................................................................................... 

Domicílio fiscal (Morada completa): ........................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

Número de Identificação Fiscal: ................................................................................................................... 

 

e juntamos em anexo uma declaração de titularidade, que inclui a justificação da isenção ou dispensa de 

retenção de IRS ou de IRC.  

 

3. Comprometemo-nos, por este meio, a fornecer à ............................................................................ 

(nome da entidade gestora do sistema de liquidação internacional) um documento comprovativo da 

isenção ou dispensa de retenção de IRS ou de IRC, referida na declaração de titularidade em anexo, 

sempre que o beneficiário efectivo não seja banco central, instituição de direito público, organismo 

internacional, instituição de crédito, sociedade financeira, fundo de pensões e empresa de seguros, 

domiciliada em qualquer país da OCDE ou em país com o qual Portugal tenha celebrado convenção 

para evitar a dupla tributação internacional, em nome do qual detemos valores mobiliários 

representativos de dívida portuguesa na Conta. 

 

 4. Comprometemo-nos, por este meio, a notificar prontamente a ..................................................... 

.................................................. (nome da entidade gestora do sistema de liquidação internacional) caso 

alguma das informações contidas neste certificado venha a tornar-se incorrecta ou incompleta.  

 

5. Temos conhecimento de que a certificação é exigida pela legislação portuguesa e autorizamos 

irrevogavelmente a ............................................................................ (nome da entidade gestora do 

sistema de liquidação internacional) e respectivo Depositário a receber e remeter este certificado ou 

fotocópia, bem como quaisquer anexos e quaisquer informações relacionadas, às autoridades 

portuguesas, incluindo as autoridades fiscais.  

 

6. O presente Certificado é válido por um período de doze meses a contar da data da assinatura. 

Local:________________________________   Data:_________________________________   

 

 

 

_____________________________________  ______________________________________ 

Signatário Autorizado     Nome 

 

 

       ______________________________________ 

       Título / Cargo 

ANEXO 

DECLARAÇÃO DE TITULARIDADE 

 

O beneficiário abaixo assinado: 

Nome: ........................................................................................................................................ 

Morada: ..................................................................................................................................... 

Número de identificação fiscal: ................................................................................................ 

 

Detentor através do seguinte intermediário financeiro: 

Nome do intermediário financeiro: .......................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Número de conta: ...................................................................................................................... 

 

Dos seguintes valores mobiliários: 

Código ISIN:.............................................................................................................................. 

Designação do valor mobiliário: ............................................................................................... 

_______________________________________ _____________________________________ 

Signatário Autorizado     Nome 

 

       _____________________________________ 

       Título / Cargo 
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Data do pagamento do rendimento: .......................................................................................... 

Posição: ..................................................................................................................................... 

 

1. Declara, por este meio, que é o beneficiário efectivo dos valores mobiliários e detentor da posição 

acima mencionada na data de pagamento do rendimento, em ____/___/______; e 

 

2. Declara que não se encontra sujeito a retenção na fonte nos termos da legislação a seguir indicada 

(assinalar a aplicável): 

 

Regime Especial de Tributação aprovado pelo Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de Novembro  

Artº 90º do CIRC (Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas)  

– Dispensa de retenção na fonte............................................................................................... 

Artº 9º do CIRC – Estado, Regiões Autónomas, autarquias locais, suas associações de direito 

público e federações e instituições de segurança social ...........................................................  

Artº 10º do CIRC – Pessoas colectivas de utilidade pública e de solidariedade social; isenção 

reconhecida por Despacho Ministerial n.º ............. , publicado em Diário da República ......... 

Artº 14º do EBF (Estatuto dos Benefícios Fiscais) – Fundos de pensões e equiparáveis .......... 

Artº 21º do EBF – FPR, FPE, FPR/E ........................................................................................ 

Artº 22º - A do EBF – Fundos de capital de risco .................................................................. 

Artº 24º do EBF – Fundos de poupança em acções (FPA) .................................................... 

Outra legislação (indicar qual) .................................................................................................. 

O presente documento destina-se a ser apresentado às autoridades fiscais portuguesas, quando 

solicitado, de acordo com o previsto no Art. 17º do Regime Especial de Tributação aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de Novembro. 

 

Assinatura autorizada:  Nome:...................................................................................................... 

    Função:.................................................................................................... 

    Assinatura:............................................................................................... 

CERTIFICATE FOR EXEMPTION FROM PORTUGUESE WITHOLDING TAX ON 

INCOME FROM DEBT SECURITIES (PARAGRAPH 1 OF ARTICLE 17 OF THE SPECIAL 

TAX REGIME APPROVED BY THE DECREE-LAW NR. 193/2005, 7 OF NOVEMBER ) 

 

 

The undersigned Participant hereby declares that he holds debt securities covered by the special tax 

regime approved by the Decree-Law nr. 193/2005, 7 of November (the “Securities”), in the following 

securities account number ……………………………….. (the “Account”) with ................................. 

…………………………….................................................................................... (name and complete 

address of the international clearing system managing entity). 

 

We will hold these Securities in our capacity of beneficial owner or in our capacity of intermediary, 

holding Securities on behalf of one or more beneficial owners, including ourselves, if applicable, all of 

whom are eligible for exemption at source from Portuguese withholding tax according to Portuguese 

legislation. 

 

1. We are: 

Name: ........................................................................................................................................................... 

Residence for tax purposes (full address): ................................................................................................... 

Tax ID Number: ........................................................................................................................................... 

 

2. We hereby certify that, from the date hereof until the expiry date of this certificate: 

 

A.  We are the Beneficial Owner of the following Securities: 

 

Security ISIN or Common Code Security description Nominal position 

   

   

   

 

and we hereby declare that we are not liable to Portuguese withholding tax, in accordance with the 

applicable legislation, indicated hereafter: 

which are held on behalf of: 

 

Name: ........................................................................................................................................................... 

Residence for tax purposes (full address): ................................................................................................... 

TaxID Number: ............................................................................................................................................ 

 

and we attach a statement of beneficial ownership, which includes the justification for the exemption of 

personal or corporate income withholding tax. 

 

3. We hereby undertake to provide the ………..  (name of the international clearing system managing 

entity) with a document proving the exemption of personal or corporate income withholding tax referred 

in the attached statement of beneficial ownership, whenever the beneficial owner is not a central bank, 

public institution, international body, credit institution, financing company, pensions fund and insurance 

company resident in any OECD country or in a country with which Portugal has concluded a 

Convention for the Avoidance of International Double Taxation, on behalf of which we hold Portuguese 

debt securities in the Account. 

 

4. We hereby undertake to notify the ………...............................................................  (name of the 

international clearing  system managing entity) promptly in the event that any information contained in 

this certificate becomes untrue or incomplete. 

 

5. We acknowledge that certification is required in connection with Portuguese law and we irrevocably 

authorise ……............................................................…………. (name of the international clearing 

system managing entity) and its Depository  to collect and forward this certificate or a copy hereof, any 

attachments and any information relating to it, to the Portuguese authorities, including tax authorities.  

 

6. This certificate is valid for a period of twelve months as from the date of signature. 

Place: ________________________     Date:___________________________   

_____________________________    _______________________________ 

Authorised Signatory      Name     

 

 

        _______________________________ 

        Title/Position 

 

 

 

______________________________    _______________________________ 

Authorised Signatory      Name 

 

        ______________________________ 

        Title/Position 

APPENDIX 

STATEMENT OF BENEFICIAL OWNERSHIP 

 

The undersigned beneficiary: 

Name: ........................................................................................................................................ 

Address:..................................................................................................................................... 

Tax ID number: ......................................................................................................................... 

 

Holding via the following financial intermediary: 

Name of the financial intermediary:.......................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Account number: ...................................................................................................................... 

 

The following securities: 

Common /ISIN code:................................................................................................................. 

Security name: ........................................................................................................................... 

Payment date: ............................................................................................................................ 

Nominal position:....................................................................................................................... 

 

1. Hereby declares that he/she/it is the beneficial owner of the above-mentioned securities and nominal 

position at  the payment date  ____/___/______; and 

 

2. Hereby declares that he/she/it  is not liable to withholding tax, in accordance with the applicable 

legislation, indicated herein after (tick where applicable): 

 

Special Tax Regime approved by the Decree-Law no. 193/2005, 7 of November...................... 

Art. 90 of CIRC (Corporate Income Tax Code) –Exemption from withholding tax  ................... 

B.  We are intermediaries of the following Securities: 

 

Security ISIN or Common Code Security description Nominal position 

   

   

   

Special Tax Regime approved by the Decree-Law no. 193/2005, 7 of November ...................... 

Art. 90 of CIRC (Corporate Income Tax Code) –Exemption from withholding tax  ................... 
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Art. 9 of CIRC – State, Autonomous Regions, local authorities, their associations governed by 

public law and social security federations and institutions ...........................................................  

Art. 10 of CIRC – General Public Interest Companies, Charities and other non-governmental  

social entities; exemption by Ministerial Regulation no. ............. , published in the Diário da 

República ......... 

Art. 14 of EBF (Tax Incentives Statute) – Pension Funds and assimilated funds........................... 

Art. 21 of EBF – Retirement Savings Funds (FPR), Education Savings Funds (FPE), Retirement  

and Education Savings Funds (FPR/E) ........................................................................................... 

Art. 22 - A of EBF – Venture Capital Investment Funds ............................................................... 

Art. 24 of EBF – Stock Savings Funds (FPA) ................................................................................ 

Other legislation (indicate which)................................................................................................... 

DECLARAÇÃO PARA ISENÇÃO OU DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE SOBRE 

RENDIMENTOS DE VALORES MOBILIÁRIOS REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA  

(N.º2 DO ART. 17.º DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO APROVADO PELO 

DECRETO-LEI N.º 193/2005, DE 7 DE NOVEMBRO) 

 

 
O Participante abaixo assinado declara, por este meio, que detém ou deterá valores mobiliários 

representativos de dívida abrangidos pelo regime especial de tributação aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

193/2005, de 7 de Novembro (os “Valores Mobiliários”), na seguinte conta de valores mobiliários com 

o número ...................................................... (a “Conta”) junto da .............................................................. 

...................................................................................................................................................... (nome e 

morada completa da entidade gestora do sistema de liquidação internacional). 

 

Estes Valores Mobiliários são ou serão detidos na qualidade de beneficiário efectivo ou de 

intermediário, em nome de um ou mais beneficiários efectivos, incluindo nós próprios se tal for 

aplicável, todos beneficiando de isenção ou dispensa de retenção na fonte em conformidade com a 

legislação portuguesa.  

 

1. Identificação do Participante: 

Nome: .......................................................................................................................................................... 

Domicílio fiscal (Morada completa): ........................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Número de Identificação Fiscal: ................................................................................................................. 

 

2. Comprometemo-nos, por este meio, a fornecer à ............................................................................ 

(nome da entidade gestora do sistema de liquidação internacional) uma lista dos Beneficiários 

Efectivos em cada data de registo relevante contendo o nome, domicílio fiscal, Número de Identificação 

Fiscal e a quantidade dos Valores Mobiliários representativos de dívida portuguesa para cada 

Beneficiário Efectivo, incluindo nós próprios se aplicável, em nome dos quais detemos ou deteremos 

valores mobiliários representativos de dívida portuguesa na Conta, bem como a manter e apresentar, 

quando solicitado: 

 

- uma Declaração de Titularidade para cada Beneficiário Efectivo, incluindo nós próprios se 

aplicável, em nome do qual detemos ou deteremos valores mobiliários representativos de dívida 

portuguesa na Conta; ou 

- um documento comprovativo da isenção ou dispensa de retenção de IRS ou de IRC.  

 

3. Comprometemo-nos, por este meio, a notificar prontamente a ..................................................... 

.................................................. (nome da entidade gestora do sistema de liquidação internacional) caso 

alguma das informações contidas neste certificado venha a tornar-se incorrecta ou incompleta.  

 

4. Temos conhecimento de que a certificação é exigida pela legislação portuguesa e autorizamos 

irrevogavelmente a ............................................................................ (nome da entidade gestora do 

sistema de liquidação internacional) e respectivo Depositário a receber e remeter esta declaração ou 

fotocópia, quaisquer anexos e quaisquer informações relacionadas, às autoridades portuguesas, 

incluindo as autoridades fiscais.  

 

5 A presente declaração é válida por um período de doze meses a contar da data da assinatura. 

 

Local:________________________    Data:___________________________   

______________________________   _______________________________ 
Signatário Autorizado     Nome 
 
 
       _______________________________ 
       Título / Cargo 

ANEXO 

LISTA DE BENEFICIÁRIOS EFECTIVOS 

 

Para: 

Juros vencidos: ___ /___ / ___ 

Código do valor mobiliário (Código ISIN): __________________ 

Descrição do valor mobiliário: ____________________________ 

N.º de conta mantida junto de entidade gestora de sistema de liquidação internacional:______________ 
 

Certificamos que os valores mobiliários representativos de dívida portuguesa acima identificados são 

detidos em nome dos seguintes Beneficiários Efectivos: 

 

Base legal da isenção ou 

dispensa de retenção 

Nome Número de 

identificação 

fiscal 

Domicílio fiscal Quantidade de 

valores 

mobiliários Código (*) Legislação (**) 

      

      

      

O beneficiário abaixo assinado: 

Nome: ........................................................................................................................................ 

Morada: ..................................................................................................................................... 

Número de identificação fiscal: ................................................................................................ 

 

Detentor através do seguinte intermediário financeiro: 

Nome do intermediário financeiro: .......................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Número de conta: ...................................................................................................................... 

 

Dos seguintes valores mobiliários: 

Código ISIN:.............................................................................................................................. 

Designação do valor mobiliário: ............................................................................................... 

Data do pagamento do rendimento: .......................................................................................... 

Posição: ..................................................................................................................................... 

 

1. Declara, por este meio, que é o beneficiário efectivo dos valores mobiliários e detentor da posição 

acima mencionada na data de pagamento do rendimento, em ____/___/______; e 

 

2. Declara que não se encontra sujeito a retenção na fonte nos termos da legislação a seguir indicada 

(assinalar a aplicável): 

 

Regime Especial de Tributação aprovado pelo Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de Novembro.....  

Artº 90º do CIRC (Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas) –  

Dispensa de retenção na fonte........................................................................................................   

Artº 9º do CIRC – Estado, Regiões Autónomas, autarquias locais, suas associações de direito 

público e federações e instituições de segurança social ................................................................  

Artº 10º do CIRC – Pessoas colectivas de utilidade pública e de solidariedade social; isenção 

reconhecida por Despacho Ministerial n.º ............. , publicado em Diário da República ............ 

This document is to be provided to the Portuguese tax authorities, if requested by the latter, as foreseen 

in the Article 17 of the Special Tax Regime approved by the Decree-Law nr. 193/2005, 7 of November.  

 

Authorized signatory:  Name:........................................................................................................ 

    Function:.................................................................................................... 

    Signature:................................................................................................... 

______________________________   _______________________________ 
Signatário Autorizado     Nome 
 
       ______________________________ 
       Título / Cargo 

(*) Indicar o código correspondente à base legal aplicável, de acordo com a seguinte tabela: 

Código Base legal aplicável 

1 Regime Especial de Tributação aprovado pelo Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de Novembro 
2 Artº 90º do CIRC (Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas) – Dispensa 

de retenção na fonte 
3 Artº 9º do CIRC – Estado, Regiões Autónomas, autarquias locais, suas associações de direito 

público e federações e instituições de segurança social 
4 Artº 10º do CIRC – Pessoas colectivas de utilidade pública e de solidariedade social; isenção 

reconhecida por Despacho Ministerial 
5 Artº 14º do EBF (Estatuto dos Benefícios Fiscais) – Fundos de pensões e equiparáveis 
6 Artº 21º do EBF – Fundos de poupança-reforma (FPR), poupança-educação (FPE) e poupança-

reforma/educação (FPR/E) 
7 Artº 22º - A do EBF – Fundos de capital de risco 
8 Artº 24º do EBF – Fundos de poupança em acções (FPA) 
9 Outra legislação 

 

(**) O preenchimento desta coluna é obrigatório quando na coluna anterior seja indicado o código “9”. 

ANEXO 

DECLARAÇÃO DE TITULARIDADE 
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Artº 14º do EBF (Estatuto dos Benefícios Fiscais) – Fundos de pensões e equiparáveis .......... 

Artº 21º do EBF – FPR, FPE, FPR/E ........................................................................................... 

Artº 22º - A do EBF – Fundos de capital de risco ....................................................................... 

Artº 24º do EBF – Fundos de poupança em acções (FPA) ......................................................... 

Outra legislação (indicar qual) ..................................................................................................... 

 

O presente documento destina-se a ser apresentado às autoridades fiscais portuguesas, quando 

solicitado, de acordo com o previsto no Art. 17º do Regime Especial de Tributação aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de Novembro.   

 

Assinatura autorizada:  Nome:...................................................................................................... 

    Função:.................................................................................................... 

    Assinatura:............................................................................................... 

The undersigned Participant hereby declares that he holds or will hold debt securities covered by the 

special tax regime approved by the Decree-Law no. 193/2005, 7 of November (the “Securities”), in the 

following securities account number ..................……………………………….. (the “Account”) with 

……………………............……….. (name and complete address of the international clearing system 

managing entity). 

 

We hold or will hold these Securities in our capacity of beneficial owner or in our capacity of 

intermediary, holding Securities on behalf of one or more beneficial owners, including ourselves, if 

applicable, all of whom are eligible for exemption at source from Portuguese withholding tax according 

to Portuguese legislation. 

 

1. We are: 

Name: ........................................................................................................................................................... 

Residence for tax purposes (full address): ................................................................................................... 

Tax ID Number: ........................................................................................................................................... 

 

2. We hereby undertake to provide the ………........................................................................................ 

(name of the international clearing system managing entity)  with a list of Beneficial Owners at each 

relevant record date containing the name, residence for tax purposes, Tax Identification Number and 

nominal position of Portuguese debt Securities for each Beneficial Owner, including ourselves if 

relevant, on behalf of which we hold or will hold Portuguese debt securities in the Account, as well as, 

when required: 

 

-    with a Statement of Beneficial Ownership for each Beneficial Owner on record date, including 

ourselves if relevant, on behalf of which we hold or will hold Portuguese debt securities in the 

Account; or 

- with a document proving the exemption of personal or corporate income withholding tax. 

3. We hereby undertake to notify the ………..................................................................................... 

(name of the international clearing system managing entity) promptly in the event that any information 

contained in this certificate becomes untrue or incomplete. 

 

4. We acknowledge that certification is required in connection with Portuguese law and we irrevocably 

authorise ………….....................................................................................................……. (name of the 

international clearing system managing entity) and its Depository to collect and forward this statement 

or a copy hereof, any attachments and any information relating to it, to the Portuguese authorities, 

including tax authorities.  

 

5. This statement is valid for a period of twelve months as from the date of signature. 

 

Place: ________________________     Date:___________________________   

 

 

_____________________________    _______________________________ 

Authorised Signatory      Name     

 

       _______________________________ 

        Title/Position 

APPENDIX 

LIST OF BENEFICIAL OWNERS 

APPENDIX 

STATEMENT OF BENEFICIAL OWNERSHIP 

______________________________    _______________________________ 

Authorised Signatory      Name 

 

        ______________________________ 

        Title/Position 

STATEMENT FOR EXEMPTION FROM PORTUGUESE WITHOLDING TAX ON INCOME 

FROM DEBT SECURITIES (PARAGRAPH 2 OF ARTICLE 17 OF THE SPECIAL TAX 

REGIME APPROVED BY THE DECREE-LAW NR. 193/2005, 7 OF NOVEMBER) 

and Education Savings Funds (FPR/E) ........................................................................................... 

Art. 22 - A of EBF – Venture Capital Investment Funds ............................................................... 

Art. 24 of EBF – Stock Savings Funds (FPA) ............................................................................... 

Other legislation (indicate which)................................................................................................... 

 

This document is to be provided to the Portuguese tax authorities, if requested by the latter, as foreseen 

the Article 17 of the Special Tax Regime approved by the Decree-Law nr. 193/2005, 7 of November.  

 

Authorized signatory:  Name:........................................................................................................ 

    Function:................................................................................................... 

    Signature:................................................................................................... 

(*) Indicate the legal basis of the exemption from withholding tax in accordance with the following 
table: 
Code Legal basis of the exemption 

1 Special Tax Regime approved by the Decree-Law no. 193/2005, 7 of November 
2 Art. 90 of CIRC (Corporate Income Tax Code) –Exemption from withholding tax 
3 Art. 9 of CIRC – State, Autonomous Regions, local authorities, their associations governed by 

public law and social security federations and institutions 
4 Art. 10 of CIRC – General Public Interest Companies, Charities and other non-governmental 

social entities 
5 Art. 14 of EBF (Tax Incentives Statute) – Pension Funds and assimilated funds 
6 Art. 21 of EBF – Retirement Savings Funds (FPR), Education Savings Funds (FPE), 

Retirement and Education Savings Funds (FPR/E) 
7 Art. 22 - A of EBF – Venture Capital Investment Funds 
8 Art. 24 of EBF – Stock Savings Funds (FPA) 
9 Other legislation 

 

(**) The fulfilment of this column is mandatory when the code “9” is indicated in the previous column. 

Special Tax Regime approved by the Decree-Law no. 193/2005, 7 of November...................... 

Art. 90 of CIRC (Corporate Income Tax Code) –Exemption from withholding tax  ................... 

Art. 9 of CIRC – State, Autonomous Regions, local authorities, their associations governed by 

public law and social security federations and institutions ...........................................................  

Art. 10 of CIRC – General Public Interest Companies, Charities and other non-governmental  

social entities; exemption by Ministerial Regulation no. ............. , published in the Diário da 

República ....................................................................................................................................... 

Art. 14 of EBF (Tax Incentives Statute) – Pension Funds and assimilated funds........................... 

Art. 21 of EBF – Retirement Savings Funds (FPR), Education Savings Funds (FPE), Retirement  

Legal basis of the exemption 

from withholding tax 

Name Tax 

identification 

number 

Residence for tax 

purposes 

Quantity of 

securities 

Code (*) Legislation (**) 

      

      

      

For:  

Interest due ___/___/___ 

Security code (ISIN or Common Code): _________________ 

Security description: ________________________________ 

Securities Clearance Account Number: __________________ 

We certify that the above Portuguese debt securities are held on behalf of the following Beneficial 

Owners: 

The undersigned beneficiary: 

Name: ........................................................................................................................................ 

Address:..................................................................................................................................... 

Tax ID number: ......................................................................................................................... 

 

Holding via the following financial intermediary: 

Name of the financial intermediary:.......................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Account number: ...................................................................................................................... 

 

The following securities: 

Common /ISIN code:................................................................................................................. 

Security name: ........................................................................................................................... 

Payment date: ............................................................................................................................ 

Nominal position:....................................................................................................................... 

 

1. Hereby declares that he/she/it is the beneficial owner of the above-mentioned securities and nominal

position at  the payment date  ____/___/______; and 

 

2. Hereby declares that he/she/it  is not liable to withholding tax, in accordance with the applicable 

legislation, indicated herein after (tick where applicable): 




