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ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
E ADUANEIRA

01

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIF)

02

IRC

PERÍODO

22

MODELO
1

DECLARAÇÃO
DE RENDIMENTOS

1

ANEXO

F

APURAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL (art.º 22.º, n.os 2 e 3 do EBF)

03

1

.

.

,

Menos-valias (realizadas ou potenciais) previstas no artigo 10.º do Código do IRS não dedutíveis

2

.

.

,

Gastos decorrentes da aplicação do justo valor a instrumentos financeiros e imóveis não dedutíveis

3

.

.

,

Perdas decorrentes de variações cambiais não dedutíveis

4

.

.

,

Outros gastos e perdas associados à obtenção de rendimentos excluídos de tributação

5

.

.

,

Gastos ou perdas não dedutíveis nos termos do artigo 23.º-A do CIRC

6

.

.

,

Gastos com comissões de gestão e outras

19

.

.

,

7

.

.

,

SOMA (campos 2 a 7 + 19)

8

.

.

,

Rendimentos de capitais previstos no artigo 5.º do Código do IRS excluídos de tributação

9

.

.

,

Rendimentos prediais previstos no artigo 8.º do Código do IRS excluídos de tributação

10

.

.

,

Mais-valias (realizadas ou potenciais) previstas no artigo 10.º do Código do IRS excluídas de tributação

11

.

.

,

Rendimentos decorrentes da aplicação do justo valor a instrumentos financeiros e imóveis excluidos de tributação

12

.

.

,

Ganhos decorrentes de variações cambiais excluidos de tributação

13

.

.

,

Rendimentos com comissões de gestão e outras

14

.

.

,

15

.

.

,

SOMA (campos 9 a 15)

16

.

.

,

PREJUÍZO PARA EFEITOS FISCAIS [ se (1+8-16) < 0]

17

.

.

,

LUCRO TRIBUTÁVEL [ se (1+8-16) ≥ 0]

18

.

.

,

PREJUÍZO FISCAL (transporte do campo 17 do Q. 03)

1

.

.

,

LUCRO TRIBUTÁVEL (transporte do campo 18 do Q. 03)

2

.

.

,

Prejuízos fiscais dedutíveis (art.º 22.º, n.º 4 do EBF)

3

.

.

,

PREJUÍZOS FISCAIS DEDUZIDOS

4

.

.

,

MATÉRIA COLETÁVEL (2-4)

5

.

.

,

1

.

.

,

Imposto relativo ao saldo positivo entre as mais-valias e menos-valias de imóveis (transporte do campo 10 do quadro 06-A)

2

.

.

,

Imposto relativo a mais-valias de outros elementos patrimoniais (transporte do campo 6 do quadro 06-B)

3

.

.

,

4

.

.

,

A ACRESCER

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

A DEDUZIR

MODELO EM VIGOR A PARTIR DE JANEIRO DE 2018

R.

04

APURAMENTO DA MATÉRIA COLETÁVEL

05

APURAMENTO DA COLETA

Imposto à taxa normal (art.º 22.º, n.º 5 do EBF) (campo 5 do Q.04) x 21%
Regime transitório (art.º 7.º do DL n.º 7/2015, de 13 de janeiro):

COLETA (soma campos 1 a 3) (a transportar para o C347-B, C350 ou C370 do Q.10 da Mod. 22)

06

MAIS-VALIAS REALIZADAS ABRANGIDAS PELO REGIME TRANSITÓRIO PREVISTO NO ART.º 7.º, N.º 6, DO DL N.º 7/2015, DE 13/01

A

MAIS-VALIAS E MENOS-VALIAS RESULTANTES DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA VIGÊNCIA DA ANTERIOR REDAÇÃO DO ART.º 22.º DO EBF
Identificação matricial dos imóveis
1

Código da
freguesia

2

3

Tipo

Artigo

4

5

6

Data de aquisição
(ano/mês/dia)

Fração/Secção

7

8

Data de alienação
(ano/mês/dia)

Mais-valia e menos-valia
abrangida pelo regime
transitório

Montante da mais-valia
e menos-valia realizada

601

/

/

/

/

.

602

/

/

/

/

.

.

,

.

,

SALDO

9

Imposto correspondente ao saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas (a transportar para o campo 2 do Q.05) [Saldo do
campo 9 x 50%] x 25%

10

B

.

.

,

.

.

,

.

.

,

.

.

,

MAIS-VALIAS RESULTANTES DA ALIENAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS PATRIMONIAIS

1

2

Designação

3

Data de aquisição
(ano/mês/dia)

4

Data de alienação
(ano/mês/dia)

Montante da mais-valia
apurada por referência
à data de 2015-06-30

5

Imposto correspondente

/

/

/

/

.

.

,

.

.

,

/

/

/

/

.

.

,

.

.

,

.

.

,

SOMA (a transportar para o campo 3 do Q.05)
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Instruções de preenchimento do anexo F da Declaração de Rendimentos Modelo 22
(impresso em vigor a partir de 2018)
NOTA:
As presentes instruções devem ser lidas em conjunto com a Circular n.º 6/2015, de 17 de junho.
O anexo F é apresentado pelos Organismos de Investimento Coletivo (OIC), cujo regime de tributação
se encontra estabelecido no artigo 22.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, que tenham assinalado o campo 1 do
subquadro 3-B do quadro 03 do rosto (vd. instruções a este subquadro da declaração).
O regime de tributação dos OIC estabelecido no artigo 22.º do EBF é aplicável aos rendimentos obtidos
após 1 de julho de 2015 por fundos de investimento mobiliário, fundos de investimento imobiliário,
sociedades de investimento mobiliário e sociedades de investimento imobiliário que se constituam e
operem de acordo com a legislação nacional.

Quadro 03 – Apuramento do lucro tributável (art.º 22.º, n.ºs 2 e 3 do EBF)
Este quadro destina-se ao apuramento do lucro tributável dos Organismos de Investimento Coletivo.

Nos termos do n.º 2 do artigo 22.º do EBF, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, o apuramento
do lucro tributável dos OIC corresponde ao resultado líquido do período, apurado segundo as normas
contabilísticas aplicáveis a essas entidades, com as correções previstas no n.º 3 desta disposição.
Esta última disposição exclui da determinação do lucro tributável dos OIC os rendimentos de capitais,
prediais e mais-valias, referidos, respetivamente, nos artigos 5.º, 8.º e 10.º do Código do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS), exceto quando tais rendimentos provenham de
entidades com residência ou domicílio em país, território ou região sujeito a um regime fiscal
claramente mais favorável constante de lista aprovada em portaria do membro do Governo responsável
pela área das finanças (Portaria n.º 292/2011 de 8 de novembro).
Esta exclusão abrange todos os rendimentos, realizados ou potenciais, que tenham a natureza de
rendimentos de capitais, prediais ou mais-valias, incluindo, nomeadamente, as menos-valias realizadas
ou potenciais, os rendimentos vencidos e ainda não recebidos, os rendimentos e gastos decorrentes da
aplicação do justo valor a instrumentos financeiros e imóveis que integrem o património do fundo ou da
sociedade, bem como os ganhos ou perdas associados a variações cambiais, os quais
consubstanciam, por natureza, rendimentos daquelas categorias e, de acordo com o normativo

MOD. 101.01

contabilístico aplicável aos OIC, devem ser contabilizados conjuntamente com os ativos que lhes
deram origem.
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Ainda nos termos do n.º 3 do artigo 22.º do EBF não são dedutíveis, para efeitos de determinação do
lucro tributável, os gastos relacionados com os rendimentos excluídos de tributação, bem como os
gastos previstos no artigo 23.º-A (encargos não dedutíveis para efeitos fiscais) do Código do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC).
Assim, dada a respetiva relação direta com os rendimentos excluídos de tributação, não são dedutíveis
para efeitos de determinação do lucro tributável dos OIC, designadamente, os gastos com comissões
de depósito pagas ou suportadas pelos OIC, os gastos com a aquisição ou alienação de instrumentos
financeiros e imóveis, incluindo os encargos de mediação e os impostos que lhes digam respeito, os
gastos com despesas de condomínio, seguros, imposto municipal sobre imóveis (IMI), imposto de selo
sobre o valor dos imóveis, as despesas de conservação e manutenção dos imóveis que integrem o seu
património, bem como os gastos com juros e outros encargos financeiros, na medida em que os
capitais alheios a que respeitem se destinem a financiar a aquisição, manutenção ou conservação dos
ativos cujos rendimentos sejam excluidos para efeitos de determinação do lucro tributável.
Também não concorrem para o lucro tributável os rendimentos e gastos relativos a comissões de
gestão e outras comissões que revertam a favor dos OIC.
Por outro lado, concorrem para a determinação do lucro tributável dos OIC, designadamente, as
despesas com a fiscalização externa, os gastos com a avaliação dos imóveis e outros encargos
administrativos, tais como as taxas de supervisão e os impostos não referidos no ponto 6. da Circular
6/2015 e cuja dedutibilidade não seja afastada pelo artigo 23.º-A do CIRC, incluindo, nomeadamente, o
imposto do selo correspondente à verba 29 da Tabela Geral do Imposto do Selo (TGIS).

Campo 1 – Resultado líquido do período
Mesmo que não existam correções para efeitos fiscais, deve ser sempre preenchido o campo 1 do
quadro 03 deste Anexo.
Se o resultado líquido do período for nulo, o campo 1 do quadro 03 deve ser preenchido com o valor
zero.

Campos 2 a 7 e 19 – Valores a acrescer ao resultado líquido do período
Nestes campos devem ser inscritos nomeadamente os gastos relacionados com os rendimentos
excluídos de tributação e, bem assim, os previstos no artigo 23.º-A do CIRC. O campo 7 (linha em
branco) destina-se a ser utilizado para evidenciar outros valores a acrescer relativos a situações que
não estejam expressamente previstas nos campos 2 a 6 e 19.

Campo 8 – Soma dos campos 2 a 7 e 19
Este campo deve corresponder ao somatório dos valores a acrescer ao resultado líquido do período,
constantes nos campos 2 a 7 e 19.
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Campos 9 a 15 – Valores a deduzir ao resultado líquido do período
Nestes campos devem ser inscritos os rendimentos obtidos pelos OIC e excluídos de tributação nos
termos do n.º 3 do artigo 22.º do EBF. O campo 15 (linha em branco) destina-se a ser utilizado para
evidenciar outros valores a deduzir relativos a situações que não estejam expressamente referidas nos
campos 9 a 14.

Campo 16 – Soma dos campos 9 a 15
Este campo deve corresponder ao somatório dos valores a deduzir ao resultado líquido do período,
constantes nos campos 9 a 15.

Campo 17 – Prejuízo para efeitos fiscais
Este campo deve corresponder ao resultado, quando negativo, decorrente da soma dos valores dos
campos 1 e 8 deduzida do valor do campo 16.
O valor apurado neste campo deve ser inscrito no campo 1 do quadro 04 deste anexo.

Campo 18 – Lucro tributável
Este campo deve corresponder ao resultado, quando positivo ou nulo, decorrente da soma dos valores
dos campos 1 e 8 deduzida do valor do campo 16.
O valor apurado neste campo deve ser inscrito no campo 2 do quadro 04 deste anexo.

Quadro 04 – Apuramento da matéria coletável

A matéria coletável é obtida através da dedução ao lucro tributável dos prejuizos fiscais, havendo-os,
apurados em um ou mais dos 12 períodos de tributação anteriores com início após a entrada em vigor
do novo regime dos OIC aprovado pelo DL n.º 7/2015, de 13 de janeiro, sendo aplicável o disposto no
n.º 2 do artigo 52.º do CIRC.

Campo 1 – Prejuizo fiscal (transporte do campo 17 do quadro 03)
O valor a inscrever neste campo deve corresponder ao valor apurado no campo 17 do quadro 03 deste
anexo.
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Campo 2 – Lucro tributável (transporte do campo 18 do quadro 03)
O valor a inscrever neste campo deve corresponder ao valor apurado no campo 18 do quadro 03.

Campo 3 – Prejuizos fiscais dedutíveis (art.º 22.º, n.º 4 do EBF)
Devem ser indicados neste campo os prejuizos fiscais apurados, num ou mais dos 12 periodos de
tributação anteriores, nos termos do disposto nos n.ºs 1 a 3 do artigo 22.º do EBF (com a redação
do Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, em vigor a partir de 1 de julho de 2015), e que ainda
não hajam sido deduzidos, conforme n.º 4 do mesmo artigo.

Campo 4 - Prejuizos fiscais deduzidos
A dedução a título de prejuízos fiscais apurados em períodos de tributação anteriores, a inscrever
neste campo, não pode exceder o montante correspondente a 70% do lucro tributável (n.º 2 do artigo
52.º do CIRC), conforme resulta do n.º 4 do artigo 22.º do EBF.

Campo 5 – Matéria coletável
O valor a inscrever neste campo deve corresponder ao lucro tributável indicado no campo 2 do quadro
04, deduzido dos prejuizos fiscais indicados no campo 4 do mesmo quadro.

Quadro 05 – Apuramento da coleta

Este quadro destina-se ao apuramento da coleta, sendo que o valor apurado no campo 4 deste quadro
deve ser transportado para os campos 347-B, 350 ou 370 do quadro 10 da declaração.
A coleta a apurar corresponde ao somatório das seguintes parcelas:
- Imposto à taxa normal (campo 1 do quadro 05)
Sobre a matéria coletável apurada no campo 5 do quadro 04 deste anexo aplica-se a taxa geral
do IRC prevista no n.º 1 do artigo 87.º do Código do IRC, que é de 21% para os períodos de
tributação iniciados em ou após 1 de janeiro de 2015.
- Regime transitório (art.º 7 do Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro)
Imposto relativo a mais e menos-valias resultantes da alienação de imóveis adquiridos na
vigência da anterior redação do artigo 22.º do EBF (campo 2 do quadro 05) apurado no
subquadro 06-A deste anexo;
Imposto relativo a mais-valias resultantes da alienação de outros elementos patrimoniais (campo
3 do quadro 05) apurado no subquadro 06-B deste anexo.
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Quadro 06 – Mais-valias realizadas abrangidas pelo regime transitório previsto no art.º
7.º, n.º 6 do DL n.º 7/2015, de 13/01

Conforme disposto nas alíneas a) e b) do n.º 6 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro,
para efeitos do apuramento do lucro tributável correspondente aos períodos de tributação que se
iniciem em ou após 1 de julho de 2015:

a) as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de imóveis adquiridos até 30 de
junho de 2015 são tributadas, nos termos da redação anterior do artigo 22.º do EBF, na
proporção correspondente ao período de detenção daqueles ativos até àquela data, sendo a
parte remanescente tributada nos termos da redação do artigo 22.º do EBF dada pelo
Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, devendo o respetivo imposto ser entregue através
da declaração de rendimentos correspondente ao período de tributação em que aqueles
ativos sejam alienados;

b) as mais-valias e menos-valias relativas aos elementos patrimoniais não abrangidos pela
alínea anterior, adquiridos até 30 de junho de 2015 são apuradas e tributadas nos termos da
redação anterior do artigo 22.º do EBF, considerando-se como valor de realização o seu
valor de mercado naquela data, devendo o respetivo imposto ser entregue através da
declaração de rendimentos correspondente ao período de tributação em que aqueles ativos
sejam resgatados, reembolsados, amortizados, liquidados ou transmitidos, sendo a
diferença entre o valor da contraprestação obtida e aquele valor de mercado tributada nos
termos da redação do artigo 22.º do EBF dada pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro.

Relativamente ao regime transitório aplicável aos Organismos de Investimento Coletivo (OIC) aconselhase a leitura do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 7/2015 assim como dos pontos 40 a 43 da Circular n.º 6/2015
do Gabinete do Diretor-Geral.

Subquadro 06-A – Mais e menos-valias resultantes da alienação de imóveis adquiridos na
vigência da anterior redação do art.º 22.º do EBF
Este subquadro destina-se a apurar, no período de tributação em que os imóveis adquiridos até 30 de
junho de 2015 sejam alienados, o imposto devido, nos termos da redação anterior do artigo 22.º do
EBF, relativamente às mais-valias e menos-valias resultantes dessa alienação, na proporção
correspondente ao período de detenção desses ativos desde a data da sua aquisição até 30 de junho
de 2015.
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Devem ser incluidos todos os imóveis adquiridos até 30 de junho de 2015 que sejam alienados no
periodo de tributação a que diga respeito a declaração de rendimentos, quer tenha sido apurada uma
mais-valia ou uma menos-valia.
Nas colunas 1 a 4 deve ser efetuada a identificação matricial dos imóveis.
Em cada linha deve ser inscrito apenas um imóvel, sendo de observar-se o seguinte, quanto à sua
identificação:
•

A identificação da freguesia (coluna 1) deve ser efetuada através da inscrição do respetivo
código composto por seis dígitos. Este código consta nos Documentos de Cobrança do
Imposto Municipal sobre Imóveis.

•

A identificação do tipo (coluna 2) de prédio deve efetuar-se através da inscrição das seguintes
letras:
U – Urbano
R – Rústico
O – Omisso

•

A identificação do artigo (coluna 3) deve efetuar-se através da inscrição do respetivo número.

•

Na coluna destinada à identificação da fração/secção (coluna 4, devendo ser preenchida
apenas quando aplicável) não pode ser indicada por cada campo, mais do que uma fração ou
secção, ainda que respeitem ao mesmo artigo matricial, devendo ser preenchida uma linha
para cada fração/secção do imóvel alienado.

Na coluna 5 deve ser indicada a data de aquisição do imóvel, a qual deve ser sempre inferior ou igual a
2015-06-30.
Na coluna 6 deve ser indicada a data de alienação do imóvel, a qual deve ser sempre superior ou igual
a 2015-07-01.
Na coluna 7 devem ser indicadas as mais-valias e menos-valias realizadas.
Na coluna 8 devem ser indicadas as mais-valias e menos-valias realizadas, mas apenas na
proporção correspondente ao período de detenção do imóvel desde a data de aquisição
indicada na coluna 5 até 30 de junho de 2015 inclusivé.
No campo 9 deve ser apurada a diferença positiva ou negativa entre essas mais-valias e menos-valias.
Sobre 50% da diferença positiva, é apurado no campo 10 o imposto correspondente, à taxa de 25%,
que deve ser transportado para o campo 2 do quadro 05 deste anexo.
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Subquadro 06-B – Mais-valias resultantes da alienação de outros elementos patrimoniais
As mais-valias e menos-valias relativas aos elementos patrimoniais não abrangidas pela alínea a) do
n.º 6 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, adquiridos até 30 de junho de 2015,
são apuradas e tributadas nos termos da anterior redação do artigo 22.º do EBF, considerando-se
como valor de realização o seu valor de mercado a 30 de junho de 2015, pelo que este subquadro
deve ser preenchido, nos periodos de tributação em que os ativos que geraram as mais-valias
sejam resgatados, reembolsados, amortizados, liquidados ou transmitidos.
As mais-valias e menos-valias apuradas resultam da diferença entre os valores de mercado dos ativos
em 30 de junho de 2015 e os valores de aquisição dos mesmos.
Na coluna 1 deve ser identificado o elemento patrimonial.
Na coluna 2 deve ser indicada a data de aquisição do elemento patrimonial, a qual deve ser sempre
inferior ou igual a 2015-06-30.
Na coluna 3 deve ser indicada a data de alienação do elemento patrimonial, a qual deve ser sempre
superior ou igual a 2015-07-01, e estar contida no periodo de tributação a que diga respeito a
declaração de rendimentos.
Na coluna 4 deve ser indicado o valor da mais-valia apurada por referência à data de 30 de junho de
2015, nos termos da anterior redação do artigo 22.º do EBF, sendo que na coluna 5 deve ser indicado
o imposto correspondente.
O campo 6 corresponde ao somatório dos valores do imposto inscritos na coluna 5 e deve ser
transportado para o campo 3 do quadro 05 deste anexo.
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