
“O verdadeiro sábio é aquele que assim se dispõe que os acon-
tecimentos exteriores o alterem minimamente. Para isso pre-
cisa couraçar-se cercando-se de realidades mais próximas de si 
do que os factos, e através das quais os factos, alterados para de 
acordo com elas, lhe chegam”.

Bernardo Soares, in Livro do Desassossego
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NOTA INTRODUTÓRIA

Em junho de 2021, o mercado de capitais de ativos virtuais era de 
1.679.307.022.021 de dólares, existindo 10.301 tipos de criptoativos1, entre 
os quais se destacam as moedas virtuais bitcoin, ethereum, litecoin, zcash, iota, 
monero, cardano, nem e ripple, sendo que, no futuro, espera-se que sejam 
criadas muitas outras.

A presente obra tenciona, por isso, analisar de forma crítica a posição 
que a moeda virtual ocupa no sistema fiscal português e que regulação 
incide sobre a mesma, com vista à supressão de dúvidas, imprecisões e 
erros que se têm vindo a verificar no tratamento desta matéria do ponto 
de vista fiscal. 

Com efeito, considerando o caráter inovador e permanente que a cripto-
moeda tem assumido na era digital em que vivemos e, bem assim, a escas-
sez de informação, doutrina e jurisprudência que, quer a nível nacional, 
quer a nível europeu, envolve este tema, torna-se, a nosso ver, premente 
desenvolver um estudo aprofundado sobre o mesmo.

Neste sentido, desde logo, pretende-se densificar o conceito e a natu-
reza da moeda virtual, dar a conhecer o contexto que levou ao seu surgi-
mento e, bem assim, identificar e caracterizar as principais moedas virtuais 
existentes. De seguida, destrinçar-se-á o fenómeno das Ofertas Públicas 
de Moeda (em inglês, Initial Coin Offerings) e dos tokens, por forma a dis-
tingui-los das moedas virtuais.

1 Cfr. CoinMarketCap, All Cryptocurrencies, informação constante no sítio CoinMarketCap, 
disponível em: https://coinmarketcap.com/
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Posteriormente, iremos enquadrar a moeda virtual no ordenamento 
jurídico português e europeu, analisando em pormenor a moeda virtual 
à luz dos princípios norteadores do regime fiscal português e das even-
tuais previsões legais e comunicados existentes a nível europeu. Seguida-
mente, identificar-se-á o conjunto de rendimentos gerados pelas moedas 
virtuais, por forma a delinear-se os impostos que poderão, porventura, 
incidir sobre as mesmas. 

Por sua vez, debruçar-nos-emos em profundidade e de forma trans-
versal sobre a eventual tributação dos rendimentos gerados pelas moedas 
virtuais em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singula-
res (“IRS”), Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”), 
Imposto sobre o Valor Acrescentado (“IVA”) e Imposto do Selo (“IS”). 
Examinando-se detalhadamente, à luz das disposições vigentes no direito 
interno, o impacto fiscal que as atividades relacionadas com as moedas 
virtuais podem ter na esfera jurídica do sujeito passivo, quer este se trate 
de uma pessoa singular, quer este se trate de uma pessoa coletiva. Tencio-
nando-se, desta forma, colmatar as dúvidas que muitos indivíduos e enti-
dades enfrentam ao enveredarem em atividades relacionadas com este 
ativo virtual, alertando-os dos eventuais impostos que podem recair sobre 
os mesmos.

Neste contexto, ter-se-á em consideração o rápido crescimento tec-
nológico e o surgimento de novos e diferentes instrumentos financeiros, 
associados à FinTech, e a necessidade de o ordenamento fiscal português 
acompanhar a progressão das tecnologias financeiras, que tornam os ati-
vos financeiros tão versáteis e, consequentemente, tão difíceis de regular 
e de harmonizar. 
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