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PROPOSTA DE LEI N.º 176/XII/3.ª 

(Procede à 2.ª alteração à Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento 

do Estado para 2013, altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 215/89, de 1 de junho, e o Regime Especial de Tributação dos Rendimentos de Valores 

Mobiliários Representativos de Dívida, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 193/2005, de  

7 de novembro) 

 

Proposta de substituição da redação da alínea e) do n.º 1 do artigo 2.º do Regime Especial 

de Tributação dos Rendimentos de Valores Mobiliários Representativos de Dívida, 

constante da proposta de alteração ao artigo 5.º da Proposta de Lei n.º 176/XII/3.ª 

entregue em 29-10-2013 

 

«Artigo 5.º 

[…] 

Os artigos 2.º, 3.º, 5.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 13.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º e 20.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, alterado pelos Decretos-Leis n.os 25/2006, de 8 de 

fevereiro, e 29-A/2011, de 1 de março, passam a ter a seguinte redação:  

 

«Artigo 2.º 

[…] 

1 – […]:  

a) […];  

b) «Entidade registadora direta» a entidade junto da qual são abertas as contas de registo 

individualizado dos valores mobiliários representativos de dívida integrados em sistema 

centralizado; 

c) […];  
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d) «Entidade gestora de sistema de liquidação internacional» a entidade que procede, no 

mercado internacional, à compensação, liquidação ou transferência de valores mobiliários 

integrados em sistemas centralizados ou nos seus próprios sistemas de registo; 

e) «Representante» a entidade residente em território português designada, nos 

termos do n.º 2 do artigo 125.º do Código do IRS, pela entidade registadora direta 

que não seja considerada residente em território português nem possua 

estabelecimento estável aí situado, ou pela entidade gestora do sistema de 

liquidação internacional; 

f) [Anterior alínea e)].  

2 – [Revogado]. 

 

[…]» 

 

Palácio de São Bento, 30 de outubro de 2013 

 

Os Deputados dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP, 

Duarte Pacheco 

Cristóvão Crespo 

João Pinho de Almeida 

Cecília Meireles 

 


