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CONVENÇÃO ENTRE COLÔMBIA E PORTUGAL
SOBRE DUPLA TRIBUTAÇÃO

Colômbia e Portugal subscreveram uma Convenção para evitar a
De acordo com o Aviso n.
2/2015, publicado no Diário da
República a 23 de Janeiro de
2015, foram cumpridas as for-

dupla tributação e para prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento, a qual representa um incentivo adicional
para aproveitar as oportunidades de negócio entre os dois países, e,
por ter recentemente entrado em vigor, possui especial interesse.

malidades necessárias para a
entrada em vigor da Conven-

O sistema da dupla tributação cria obstáculos aos fluxos de rendi-

ção para evitar a Dupla Tribu-

mentos e movimento de capital, bens, serviços e pessoas de um Es-

tação entre Portugal e a Co-

tado ao outro.

lômbia, assinada em Bogotá a
30 de Agosto de 2010. Nos

Os objetivos da Convenção são:

termos do art. 29º da referida
Convenção, esta entrou em

1. Promover as relações comerciais entre a Colômbia e Portugal;

vigor a 30 de Janeiro de 2015.

2. Evitar a dupla tributação em operações transfronteiriças;
3. Promover a cooperação e o intercâmbio de informação entre
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