
                                          

 

 

 

CONSELHO DE MINISTROS 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.º   /IX/2017 

DE           DE  

 

ASSUNTO: Aprova, para ratificação, a Convenção para evitar a Dupla Tributação e Prevenir 

a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, entre o Governo da República 

de Cabo Verde e o Governo da República das Maurícias, assinada em Washington DC, aos 13 

dias de abril de 2017. 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 

Impostos sobre o Rendimento entre o Governo de República de Cabo Verde e o Governo da 

República das Maurícias, assinado em Washington DC, a 13 de abril de 2017, aplica-se, nos 

termos do artigo 2.º, aos Impostos sobre o rendimento, exigidos por cada um dos Estados 

Contratantes, suas subdivisões políticas, administrativas, ou autarquias locais, seja qual for o 

sistema usado para a sua cobrança. É também aplicável aos impostos de natureza idêntica ou 

similar criados posteriormente à data da assinatura desta Convenção que venham a acrescer 

aos atuais ou a substitui-los.  

Os Impostos atuais a que esta Convenção se aplica são, no caso de Cabo Verde, o Imposto 

Único sobre o Rendimento (IUR) e a Taxa de Incêndio e, no caso das Maurícias, o Imposto 

sobre o Rendimento. 

Relativamente ao nosso país, a dupla tributação é eliminada quando um residente de Cabo 

Verde obtiver rendimentos que, de acordo com as disposições desta Convenção, podem ser 

tributados nas Maurícias, Cabo Verde deduzirá do imposto sobre rendimentos desse residente 

uma importância igual ao imposto sobre o rendimento pago nas Maurícias. A importância 

deduzida não poderá, contudo, exceder a fração do imposto sobre o rendimento, calculado 

antes da dedução, correspondente aos rendimentos tributados nas Maurícias.  

No caso das Maurícias a dupla tributação é eliminada da seguinte forma:  

a) Quando um residente das Maurícias obtiver rendimentos em Cabo Verde, o montante 

do imposto devido sobre esse rendimento em Cabo Verde, em conformidade com as 

disposições da presente convenção, poderá ser deduzido dos impostos exigidos nas 

Maurícias;  

b)  Quando uma empresa residente em Cabo Verde pagar dividendos a um residente das 

Maurícias que controla, direta ou indiretamente, pelo menos 5% do capital da empresa 

que paga os dividendos, o crédito terá em consideração (para além de qualquer crédito 

passível de ser deduzido nos termos da alínea a), o imposto Cabo-verdiano devido pela 

primeira empresa mencionada em relação aos lucros dos quais esses dividendos são 

pagos. 



                                          

O artigo 23.º da presente Convenção estabelece o Princípio da Não Discriminação, cuja 

finalidade é evitar que os nacionais de Cabo Verde e os residentes nas Maurícias fiquem 

sujeitos, na outra Parte contratante, à tributação ou obrigação com ela conexa diferente ou 

mais gravosa do que aquela a que estejam ou que possam estar sujeitos, respetivamente. 

O objetivo desta Convenção é clarificar, uniformizar e assegurar a situação fiscal dos sujeitos 

passivos de cada um dos Estados Contratantes.  

A vigência desta Convenção permitirá ainda os Estados Contratantes evitar, por um lado, que 

os seus cidadãos sejam duplamente tributados em virtude de atividades que desenvolvem ou 

possam vir a desenvolver no território duma delas e, por outro lado, com base no princípio de 

que todos os rendimentos devem ser tributados em algum lugar, impedir a ocultação de 

rendimentos em “paraísos fiscais”.  

Para se protegerem deste tipo de situações e criar alguma segurança aos operadores 

económicos que pretendem investir nestes dois mercados, os Governos de Cabo Verde e das 

Maurícias assinaram a presente convenção, que constitui um importante instrumento de 

direito tributário internacional. 

Assim,     

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 203.º da Constituição, o Governo submete à 

Assembleia Nacional a seguinte Proposta de Resolução: 

 

Artigo 1.º 

Aprovação 

É aprovada, para ratificação, a Convenção para evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão 

Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, entre o Governo da República de Cabo 

Verde e o Governo da República das Maurícias, assinada em Washington DC, aos 13 dias de 

abril de 2017, cujos textos originais em português e inglês se publicam em anexo à presente 

Resolução, da qual fazem parte integrante.  

 

Artigo 2.º 

Entrada em vigor 

A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e a Convenção 

referida no artigo anterior produz efeitos em conformidade com o que nela se estipula. 

Aprovada em Conselho de Ministros do dia 26 de outubro de 2017. 

 

José Ulisses de Pina Correia e Silva 

 

 

Fernando Elísio Leboucher Freire de Andrade 


