TABELA DE TAXAS e COMISSÕES
de 11 de Junho de 2019

Na contratação de serrviços de investimento em valores mobiliá
ários, os investidores não
profissionais devem analisar atentamente o preçário para ca
alcular os encargos totais
previsíveis do investiimento a realizar, incluindo de detenção de valores mobiliários, e
compará-los com os eventuais rendimentos esperados. Antess de contratar o serviço
devem sempre consu
ultar as recomendações da CMVM disponív
veis no sítio da CMVM na
Internet (www.cmvm..pt) onde podem também comparar os preçários dos intermediários
financeiros autorizado
os e efectuar simulações de custos.
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Taxas e Comissões para CFDs (*)
1. a) Tabela de T
Título

Taxa Mensal de
manutenção de Conta
Comissão de
levantamento de
fundos da Conta de
Trading em
montantes inferiores
a 200 EUR
Taxa sobre a
preparação e envio de
um relatório diário
sobre as operações
conduzidas na conta
do Cliente, em
suporte de papel
Taxa sobre a
preparação e envio de
outros relatórios, em
particular relatórios
mensais da conta do

Tipo de Conta

BÁSICO,
STANDARD,
PROFiSSIONAL

PREMIUM
BÁSICO,
PREMIUM
STANDARD,
PREMIUM
PROFISSIONAL

Grátis ou até 10

Grátis ou até 10

EUR2)

EUR2)

20 EUR

20 EUR

20 EUR

20 EUR

25 EUR

0

25 EUR

0

75 EUR

0

75 EUR

0

TAXA FIIXA
PROFISSIIONAL

TAXA FIXA
PREMIUM
PROFISSIONAL

Taxa fixa co
onforme Taxa fixa conforme
descrito abaixo *
descrito aba
aixo *

Cliente, ou sobre o
envio de
Regulamentos devido
a novas alterações
Juros de penalização
Taxa de transferência
nas Contas de Trading
através de cartão de
débito ou crédito
Taxa de transferência
nas Contas de Trading
através de PayPal

Taxa para cada caso
de preparação e envio
de relatórios diários /
confirmações sobre a
execução de ordens
do Cliente em papel

Taxa de reenvio, cada
caso de preparação e
envio de documentos
de informação chave
sobre instrumentos
financeiros XTB (os
chamados "KIDs") em
formulário em papel

Taxa por cada
preparação e envio de
uma declaração de
instrumentos
financeiros em
carteira e numerário
ou sobre custos e
taxas pagas em
formato de papel

A taxa de juros dos
fundos dos Clientes,
devido à XTB, de
acordo com a cláusula
4.18 dos Termos e

T
Taxa legal aplicada
aos juros de mora

Taxa legal aplicada
aos juros de mora

Taxa legal aplicada
a
aos juros de
e mora

Taxa legal aplicada aos
juros de mora

0 EUR

0 EUR

0 EUR
R

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR
R

0 EUR

50 EUR (diário) +
0,3 EUR para cada
p
página + uma taxa
no valor de custos
de entrega de
correio para cada
ccaso de preparação
e envio de um
relatório diário
sobre a execução
de ordens
50 EUR+ 0,3 EUR
p
para cada página +
uma taxa no valor
de custos de
entrega de correio
para repetidos,
cada caso de
p
preparação e envio
de documentos de
informação
fundamental
50 EUR+ 0,3 EUR
p
para cada página +
uma taxa no valor
de custos de
entrega de correio
para cada
p
preparação e envio
d
de uma declaração
de Instrumentos
financeiros em
carteira e dinheiro
ou informações
sobre custos e
taxas pagas

50 EUR (diário) +
0,3 EUR para cada
página + uma taxa
no valor de custos
de entrega de
correio para cada
caso de preparação
e envio de um
relatório diário
sobre a execução
de ordens
50 EUR+ 0,3 EUR
para cada página +
uma taxa no valor
de custos de
entrega de correio
para repetidos,
cada caso de
preparação e envio
de documentos de
informação
fundamental
50 EUR+ 0,3 EUR
para cada página +
uma taxa no valor
de custos de
entrega de correio
para cada
preparação e envio
de uma declaração
de Instrumentos
financeiros em
carteira e dinheiro
ou informações
sobre custos e
taxas pagas

50 EUR (diá
ário) +
0,3 EUR parra cada
página + um
ma taxa
no valor de custos
de entreg
ga de
correio parra cada
caso de prep
paração
e envio de um
relatório diário
d
sobre a exe
ecução
de orde
ens
50 EUR+ 0,3 EUR
para cada pá
ágina +
uma taxa no valor
de custos de
entrega de correio
para repettidos,
cada casso de
preparação e envio
de documen
ntos de
informação
fundame
ental
50 EUR+ 0,3 EUR
para cada pá
ágina +
uma taxa no valor
de custos de
entrega de correio
para ca
ada
preparação e envio
de uma decclaração
de Instrum
mentos
financeiro
os em
carteira e d
dinheiro
ou informa
ações
sobre cusstos e
taxas pa
agas

50 EUR (diário) + 0,3
EUR para cada página
+ uma taxa no valor de
custos de entrega de
correio para cada caso
de preparação e envio
de um relatório diário
sobre a execução de
ordens

50 EUR+ 0,3 EUR para
cada página + uma
taxa no valor de custos
de entrega de correio
para repetidos, cada
caso de preparação e
envio de documentos
de informação
fundamental

50 EUR+ 0,3 EUR para
cada página + uma
taxa no valor de custos
de entrega de correio
para cada preparação e
envio de uma
declaração de
Instrumentos
financeiros em carteira
e dinheiro ou
informações sobre
custos e taxas pagas

A taxa de juros anual média varia de 0% a 2%

Condições Gerais.

Comissão para uma
transação na Conta
Profissional ou
PROFISSIONAL
PREMIUM - para abrir
e fechar

Comissão para uma
transação na Conta
Profissional ou
PROFISSIONAL
PREMIUM - para abrir
e fechar

Taxa deduzida do
equivalente do
dividendo devido ao
Cliente em CZKCASH

Comissão deduzida ao
volume de negócios nos
seguintes instrumentos:
ITA.40, ITA.40., ITA.40.
ITA.40 +, e ITA40.cash

3,5 EUR/4 USD/16 PLN/1100 HUF/11 TRY/16 RON/100 CZK por 1 Lot
Excluindo: Stock CFDs, ETF CFDs, Synthetic S
Stocks, e criptomoedas

Por transação em CFDs baseados em crypto-currrencies para o volume de:
volume
Instrumento
Comissão
BITCOIN
1
3,5 EUR*
ETHEREUM
10
3,5 EUR*
RIPPLE
10000
3,5 EUR*
LITECOIN
100
3,5 EUR*
DASH
10
3,5 EUR*
ETHERCLASSIC
100
3,5 EUR*
BITCOINCASH
10
3,5 EUR*
EOS
3,5 EUR*
1000
STELLAR
10000
3,5 EUR*
ADABTC
10
3,5 EUR*
BCHBTC
1
3,5 EUR*
DSHBTC
1
3,5 EUR*
EOSBTC
1
3,5 EUR*
ETHBTC
1
3,5 EUR*
IOTABTC
1
3,5 EUR*
LTCBTC
3,5 EUR*
1
TRXBTC
3,5 EUR*
1
XLMBTC
3,5 EUR*
1
XMRBTC
3,5 EUR*
1
XRPBTC
3,5 EUR*
1
NEOBTC
1
3,5 EUR*
XEMBTC
1
3,5 EUR*
ZECBTC
1
3,5 EUR*
EOSETH
10
3,5 EUR*
TRXETH
10
3,5 EUR*
*2,5 GBP/3,5 EUR/4 USD/16 PLN/1100 HUF/1
11 TRY/16 RON/100 CZK
15%

axxa fixa relacionada ao valor da transação nocional, de acordo com a tabela abaixo3):
Transaction value
Fee
e
0-2,500 EUR
0,25
5 EUR
2,500- 5,000 EUR
0,5 EUR
5,000- 10,000 EUR
1 EU
UR
10,000- 50,000 EUR
5 EU
UR
50,000- 100,000 EUR
10 EUR
E
100,000- 500,000 EUR
50 EUR
E
500,000- 1,000,000 EUR
100 EUR
over 1,000,000 ERU
200 EUR

1
1. No caso da oferta Professional Flat Fee (incluindo o Premium), a taxa de 199 euros é
cobrada automaticamente após a aceitação da
a oferta pelo Cliente. As taxas
mensais para manter a conta na oferta de tarifa plana profissional são
cobradas no início de cada mês, ou mais tarde
e, se não estiver disponível nesse
momento, no montante resultante do volume de negociação do Cliente
realizado no mês anterior:
a. equivalente a 199 EUR - o número de transsações até 49,99 lotes
b. equivalente a 499 EUR - o número de transsações entre 50 e 499,99 lotes
c. equivalente a 1499 euros - o número de op
perações acima de 500 lotes 4)
2. Se a oferta for escolhida até o vigésimo dia
a do mês (incluindo o vigésimo
dia), a taxa mensal é cobrada no início do seg
gundo mês. Se a oferta for
escolhida após 21 dias do mês (incluindo o 21
1º dia), a taxa mensal é cobrada
no início do terceiro mês.

** Comissão para
transações na oferta
PROFESSIONAL FLAT
FEE e PROFESSIONAL
FLAT FEE PREMIUM

Mês
1
Até o dia 20
(incluindo o
dia 20)
Depois do
21º dia
(incluindo o
21º dia)

Mês 2

Mês 3

199
EUR

Taxa mensal resultante
do volume de negociação
no mês 1

Taxa mensal resultante do
volume de negociação no
mês 2

199
EUR

-

Taxa mensal resultante do
volume de negociação no
Mês 1 e Mês 2

3. Em ambos os casos, a taxa calculada resultará do volume
v
de negociação realizado
pelo Cliente em um determinado mês e, em ambos oss casos, a taxa de 199 EUR será
ccobrada quando a oferta for lançada. No caso de cance
elamento do Cliente após o início
d
do mês, a taxa é cobrada à taxa máxima e é cobrada no
n início do próximo mês no valor
resultante do volume de negociação realizado pelo
o Cliente. No caso da falta de
transações, a taxa mensal não é cobrada.

1)
2)

3)
4)

Conta reitirada da oferta
a em 1 de abril de 2017. As taxas e comissões dizem apenas respeito a
contas, com oferta ativa em 1 de abril de 2017.
Se não houver abertura ou fecho da posição na conta do Cliente nos últimos 365 dias, será cobrada
uma taxa de 10 EUR. Na
a falta de fundos suficientes, é cobrada uma taxa no va
alor de fundos
restantes na conta do Cliente. Antes da cobrança da taxa, os valores são conve
ertidos para moeda da
conta.
A Taxa resultante do im
mposto FTT é deduzida no dia útil seguinte após o dia em
e que a Transação foi
executada.
Em caso de criptomoeda
as 1 lote corresponde a 10 lotes de ETHEREUM, 10000
0 lotes de RIPPLE, 100
lotes de LITECOIN, 10 lo
otes de DASH

2. Tabela de Comissõ
ões e Taxas de CFDs sobre Ações e ETF CFDs (*)

Mercado

CFDs sobre Ações E
EUA

Comissão por transação (para cada
posição aberta e encerrada)*

0,08% do valor da transação, para um
mínimo de 8 USD*

Taxa deduzida
equivalente ao
dividendo devido ao
Cliente em um
determinado
mercado**
15.00%

CFDs sobre Ações U
UK

0,08% do valor da transação, para um
mínimo de 8 EUR*

10.00%

CFDs sobre Ações U
UK
Internacional

0,08% do valor da transação, para um
mínimo de 10 USD*

10.00%

CFDs sobre Ações Porrtugal

0,08% do valor da transação, para um
mínimo de 8 EUR*

25.00%

0,08% do valor da transação, para um
mínimo de 8 EUR
0,08% do valor da transação, para um
mínimo de 8 EUR

21.00%

CFDs sobre Ações Esp
panha
CFDs sobre Ações
s
Alemanha
CFDs sobre Ações Fra
ança

CFDs sobre Ações Ittália

0,08% do valor da transação, para um
mínimo de 5 EUR
% do valor da transação, mínimo de 5 EUR
R
+0.07% do valor da transação3.
Além
m
disso, uma taxa fixa relacionada ao valo
or
da transação nocional deve ser paga. A
tabela abaixo apresenta os brackets de
e
valores de transação nocionais e os
o
valores de taxa relacionados3:
Valor de transação
Taxa
0-2,500 EUR
0,25 EUR
2,500- 5,000 EUR
0,5 EUR
5,000- 10,000 EUR
1 EUR
10,000- 50,000 EUR
5 EUR
50,000- 100,000 EUR
10 EUR
100,000- 500,000 EUR
50 EUR
500,000-1,000,000 EUR 100 EUR
Acima de 1,000,000EUR 200 EUR

30.00%
26.00%

para um

35.00%

para um

15.00%

para um

30.00%

para um

27.00%

0,08% do valor da transação, para um
mínimo de 8 EUR

20.00%

CFDs sobre Ações Filâ
ândia

25.00%

CFDs sobre Ações Norruega

0,08% do valor da transação, para um
mínimo de 8 EUR

30.00%

CFDs sobre Ações Su
uécia

0,08% do valor da transação, para um
mínimo de 8 EUR

CFDs sobre Ações Su
uiça
CFDs sobre Ações Hollanda
CFDs sobre Ações Bé
élgica
CFDs sobre Ações
s
Dinamarca

0,08% do valor da transação,
mínimo de 8 EUR
0,08% do valor da transação,
mínimo de 8 EUR
0,08% do valor da transação,
mínimo de 8 EUR
0,08% do valor da transação,
mínimo de 8 EUR

26.375%

1) A taxa deverá ser converrtida na moeda na qual a conta é mantida, mediante o uso da Taxa de
Câmbio X-Trade no momentto da conclusão da transação.
2) A XTB credita na Conta d
do Cliente o equivalente ao dividendo deduzido pela tax
xa.
3) A taxa resultante do impo
osto italiano FTT é calculada no dia útil seguinte após o dia da execução da
transação.

3.Tabela de Comissõ
ões e Taxas de Ações Sintéticas(*)
Mercado

Bélgica

Comissão por transação (para
cada posição aberta e
encerrada) 1

0,10
0% do valor da transação, para
um mínimo de 8 EUR*
França
0,10
0% do valor da transação, para
um mínimo de 8 EUR + 0,20 % do
va
alor da transação (em relação
com a taxa IFTT tax)*
Espanha
0,10
0% do valor da transação, para
um mínimo de 8 EUR*
Holanda
0,10
0% do valor da transação, para
um mínimo de 8 EUR*
Alemanha
0,10
0% do valor da transação, para
um mínimo de 8 EUR*
Polónia
0,25
5% do valor da transação, para
um mínimo de 25 PLN*
Portugal
0,10
0% do valor da transação, para
um mínimo de 8 EUR*
Suíça
0,10
0% do valor da transação, para
um mínimo de 8 CHF+ 0,075% do
valo
or da transação (em relação ao
imposto selo)*
UK
0,10
0% do valor da transação, para
um
m mínimo de 8 GBP+ 0,5% do
valo
or da transação (em relação ao
imposto selo)*
UK International 0,10
0% do valor da transação, para
um
m mínimo de 8 GBP+ 0,5% do
valo
or da transação (em relação ao
imposto selo)*
Itália
% do
o valor da transação, para um
mínimo de 8 EUR+ 0,07% do
vvalor da transação4) Além disso,
uma taxa fixa relacionada ao
vvalor da transação nocional
d
deve ser paga. A tabela abaixo
a
apresenta os brackets de
vvalores de transação nocionais
e
os
valores
de
taxa
relacionados: 4):
Valor
de Taxa
transação
0-2,500 EUR
0,25
EUR
2,500- 5,000 EUR 0,5 EUR
5,00010,000 1 EUR
EUR
10,00050,000 5 EUR
EUR
50,000- 100,000 10 EUR
EUR
100,000- 500,000 50 EUR
EUR

Taxa deduzida
equivalente ao
o
dividendo devido ao
Cliente em um
determinado
mercado2
30.00%

Taxa de conversão
da divisa 3

0,5%

30.00%

0,5%

19.00%

0,5%

15.00%

0,5%

26.375%

0,5%

19.00%

0,5%

25.00%

0,5%

35.00%

0,5%

0.00%

0,5%

0.00%

0,5%

26.00%

0,5%

EUA

500,000100
1,000,000 EUR
EUR
Acima
de 200
1,000,000EUR
EUR
0,10
0% do valor da transação, para
um
m mínimo de 8 USD+ 0,00207%
do valor da transação (em relação
ao imposto “SEC”)

0,5%

30.00%

1) a taxa deverá ser converttida na moeda na qual a conta é mantida, mediante o uso da Taxa de Câmbio
X-Trade no momento da con
nclusão da transação.
2) XTB registada na Conta d
do Cliente o equivalente ao dividendo deduzido pela tax
xa.
3) Todas as conversões de d
divisa dos lucros ou perdas de negociação, comissões, taxas de empréstimo
de ações (swap) estão sujeitas a uma majoração de 0,5%sobre a Taxa de Câmbio
o, conforme definido no
GTC.
Exemplo
A abertura de uma posição longa em CFDs em ações cotadas em EUR numa conta
a em USD será sujeita
ao câmbio de moeda com base no seguinte padrão: preço de ask EURUSD * (1 + 0,5%)
Posição curta está sujeito câ
âmbio de moeda com base no preço bid EURUSD * (1--0,5%)
A abertura de uma posição longa em CFDs em ações cotadas em USD numa conta
a em EUR será sujeita
ao câmbio de moeda com base no seguinte padrão: preço Bid EURUSD * (1-0,5%
%). Posição curta está
sujeito ao câmbio de moeda
a com base no preço de ask EURUSD * (1 + 0,5%).
4)A taxa resultante do impo
osto FTT é calculada no dia útil seguinte após o dia da execução da transação.

4.

Instrumento
os de mercados organizados (OMI) (*)
Comissões sobre transações

Mercado
Dinamarca

ssão de Transação no OMI (Stocks,
ETFs) 1)
0.12%, mínimo 4.99 EUR

para
a conversão de moeda
0,5%

Finlândia

0.12%, mínimo 4.99 EUR

0,5%

França

0.12%, mínimo 4.99 EUR

0,5%

Alemanha

0.12%, mínimo 4.99 EUR

0,5%

Grã-Bretanha (ações lis
stadas
em GBP)
Grã-Bretanha (ações lis
stadas
em USD)
Itália

0.12%, mínimo 4.99 EUR

0,5%

0.12%, mínimo 4.99 EUR

0,5%

0.12%, mínimo 4.99 EUR

0,5%

Holanda

0.12%, mínimo 4.99 EUR

0,5%

Noruega

0.12%, mínimo 4.99 EUR

0,5%

Portugal

0.12%, mínimo 4.99 EUR

0,5%

Espanha

0.12%, mínimo 4.99 EUR

0,5%

2)

Suécia

0.12%, mínimo 4.99 EUR

0,5%

Suíça

0.12%, mínimo 4.99 EUR

0,5%

EUA

0.12%, mínimo 4.99 EUR

0,5%

1) a taxa deve ser convertid
da para a moeda em que a conta é mantida de acordo com a Taxa de Câmbio
XTB no momento da execuçção da transação
2) todas as conversões de m
moeda relacionadas à negociação em Instrumentos de Mercado Organizado
(Ações, ETFs) e eventos co
orporativos estão sujeitas a uma adição de 0,5% em re
elação à Taxa de
Câmbio conforme definido n
no GTC
Exemplo:
A abertura de uma posição longa em Ações e ETFs (OMI) listada em EUR em contta USD estará sujeita a
conversão de moeda de aco
ordo com a Taxa de Câmbio XTB, com base no seguinte
e padrão: preço
EURUSD * (1 + 0,5%). A po
osição curta estará sujeita à conversão de moeda com base no preço de
oferta EURUSD * (1-0,5%).
A abertura da posição longa
a em ações e ETFs (OMI) listada em USD na conta EUR
R estará sujeita à
conversão de moeda de aco
ordo com a Taxa de Câmbio XTB, com base no seguinte
e padrão: preço de
oferta EURUSD * (1-0,5%). A posição curta estará sujeita à conversão de moeda com
c
base no preço de
EURUSD * (1 + 0,5%).

Market

Taxa
as e impostos impostos pelas autoridades locais
s
Taxa / Imposto1)

França

FTT

EUA

Sec Fee

Grã Bretanha

Itália

Stamp Duty Reserve Tax (para valores
mobiliários emitidos por entidades sediadas na
Irlanda)
Stamp Duty Reserve Tax (para valores
mobiliários emitidos por entidades sediadas
fora da Irlanda)
PTM Levy

FTT

Taxa
0,3% do valor da compra

2)

0,00207% do valor dos títulos
vendidos
1% do valor da transação de
compra
0
0,5%
do valor da transação de
compra
1 GBP por transação se a
consideração total do negócio
relevante for superior a £
10.000 3)
0
0,1%
do valor da transação de
compra 4)

1) As taxas são deduzidas no prim
meiro dia útil após a execução da transação
2) FTT aplica-se a:
●
transações que
e resultam em uma efetiva transferência de propriedad
de, nos casos em que o
pais de registo do emissor é a França
●
Negocia com a
ações de empresas com capitalização de mercado supe
erior a 1 milhão de
euros, a lista da
as empresas listadas afetadas pode ser encontrada aqu
ui:
http://bofip.imp
pots.gouv.fr/bofip/9789-PGP
3) o "PTM Levy" é pago sobre ope
erações em valores mobiliários de empresas incorporad
das no Reino Unido,
nas Ilhas Anglo-Normand
das ou na Ilha de Man e cujas ações são admitidas à negociação
n
em um
mercado regulamentado
o do Reino Unido ou em uma facilidade de negociação multilateral.
m
4) O imposto não se aplica às tran
nsações relativas a ações de empresas com uma capita
alização de menos de
500 milhões de euros

Outras taxas
Tipo de taxa
Taxa de transferência d
de saída de OMI

1)
2)

Taxa
Valores constantes da Espanha
a: 0,10% do valor dos valores
mobiliários por ISIN (mínimo 100 EUR)
Outros mercado 20
2 EUR por ISIN

comprovante de depósito

mínimo 250 EUR

1) 2)

Certificado que confirm
ma o direito de
participar na assem
mbleia geral

mínimo 250 EUR

1) 2)

taxa cobrada depende dos custtos transportados pela XTB para obter um certificado co
om um custodiante
a instrução deve ser apresentad
da pelo menos 30 dias antes da data prevista para a asssembleia geral

Impostos retidos na fonte
Os dividendos estão suje
eitos a impostos retidos na fonte. A taxa de imposto re
etido na fonte aplicável
depende do país de dom
micílio do emissor da OMI. Se mais de uma taxa for apliicável, a taxa mais alta
pode ser aplicada.
5. Taxas de redistribuição dos
s dados da bolsa de valores emitidos pela Bolsa de
d Valores de
Varsóvia (GPW) via In
nternet
Pessoas naturais
Acesso a dados em tempo rea
al - uma oferta
Grátis
Stock CFDs, uma oferta Synthe
etic Stocks, uma
oferta OMI, Polónia, N
Nível 1
Pessoas jurídicas
Acesso a dados em tempo rea
al - uma oferta
150,40 PLN 1) mensais ou gratuitos, quando o volume
Stock CFDs, uma oferta Synthe
etic Stocks, uma
de negócios exceder 2
250 000 PLN
oferta OMI, Polónia, N
Nível 1
1)
a taxa deve ser convertida
a para a moeda em que a conta é mantida de acordo com
c
a Taxa de Câmbio
XTB.
6 . Comentários gerais
Outros custos relacionados ccom Transações em XTB, e.G. Spreads, Margem, ponttos SWAP ou outras
comissões e taxas, que o Cliente deve pagar ao XTB, são descritos em outras Tabelas de Condição e
Tabelas de Margem disponívveis no site do XTB.

vel ao respetivo serviço,
(*) Os valores apresentadoss já incluem Imposto de Selo ou IVA, conforme aplicáv
à respetiva taxa em vigor.

