
 
Verónica Pisco - Responsabilidade Limitada 

Av. Cidade de Loulé (antiga Estrada de Vale de Lobo), Caixa Postal 530-A, Ferrarias, 8135-018 Almancil. 
Rua José Pinheiro e Rosa, Urb. Horta da Fábrica, Lt 12, R/C Dt, Fracção “A”, 8800-676 Tavira. 

Tlf./Fax: 0351 289 358 382   TLM.: 0351 968 919 049  veronica.pisco-offi@sapo.pt www.veronicapisco-lawoffice.com                                        

RESPONDER PARA: Av. Cidade de Loulé (antiga Estrada de Vale de Lobo), Caixa Postal 530-A, Ferrarias, 8135-018 Almancil. 

1

 

         Advogados / Lawyers/ Avocats 

 

 
Vantagens Fiscais para quem investe em Portugal 

 - Pessoas singulares –  
 

As regras vigentes em Portugal tornam o país atractivo para empresários 
ou pessoas singulares, que procuram reduzir a sua exposição aos 
impostos. Apesar de estas regras não terem sido muito divulgadas, 
alguns empresários em nome individual com património relevante 
mudaram-se para Portugal, desde a sua introdução, para obter 
vantagens do regime fiscal mais favorável (Regime do Residente Não 
Habitual). O clima e o estilo de vida atraem um elevado número de 
estrangeiros a mudarem-se para Portugal, podendo agora fazê-lo com 
benefícios adicionais de um regime fiscal favorável. 
 

1. Imposto sobre os Rendimentos (IRS) 
 

1.1 Regime do Residente Não Habitual (RRNH) 
 
Desde Janeiro de 2010, que indivíduos que tenham residência em 
Portugal pela primeira vez, nos últimos 5 anos, estão aptos a beneficiar 
do novo regime legal de impostos nos primeiros 10 anos de residência. 
Isto isenta-os do imposto Português sobre os rendimentos com os quais 
Portugal tem um tratado de bitributação, desde que o rendimento seja 
sujeito a imposto no outro país sob os termos do tratado. Quaisquer 
rendimentos de trabalho, serão livre de imposto em Portugal, apenas se 
estiver sujeito a imposto sob outra jurisdição. Qualquer imposto sobre 
rendimentos Portugueses que se aplica a indivíduos tributados nesta 
base seria cobrada uma taxa fixa de 20% em vez das taxas progressivas, 
o que aumenta para 42%, desde que estejam reunidas certas 
condições. Por favor, veja o artigo sobre RRNH, no nosso website. 
 

1.2 Aplicação deste Regime 
 
Este regime não é aplicado automaticamente aos novos residentes ao 
solicitar o número de contribuinte Português. É necessário enviar um 
pedido formal à Autoridade Tributária, até ao dia 31 de Março do ano 
seguinte àquele em que se tornou residente. 
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2. Imposto sobre a Propriedade 
 

2.1 Imposto sobre as transmissões (IMT) 
 
Em Portugal, a transmissão de propriedades, está sujeita a imposto. No 
entanto, é possível obter isenção do pagamento deste imposto, 
quando a compra for inferior a 92.4007,00€ e for para habitação 
permanente.   

 
 
2.2 Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

 
Em Portugal as propriedades estão sujeitas a um imposto municipal, que 
pode variar entre 0.2% e 0.8% do valor proporcional de cada 
propriedade. 
Apesar disto, as propriedades urbanas poderão estar isentas de 
pagamento de imposto durante um certo período de tempo, se o 
comprador (e novo proprietário) o solicitar formalmente através de 
requerimento. Esta isenção estará sujeita a alguns critérios, tais como o 
valor do imposto, a utilização da propriedade e as condições 
económicas dos seus proprietários. 
 
 

3. Imposto sobre Herança (ou Doação) 
 
Não existe nenhuma herança ou doação sujeita a imposto em Portugal, 
quando as transmissões ocorrem, baseadas em morte ou em doação, 
do(a) esposo(a), descendentes ou ascendentes. Se não for esse o caso, 
então existe imposto de selo de 10%. 
 
 

4. Imposto sobre o Património 
 
Portugal tem uma vantagem adicional relativamente a diversos países 
da União Europeia, que é o facto de não cobrar imposto sobre o 
património. 
 
Existe uma remessa gratuita de fundos, quer para Portugal, quer para o 
estrangeiro. 
 
 

5. Planeamento Fiscal 
 
Devido às oportunidades fiscais mencionadas, disponíveis em Portugal, 
é esperado verificar um número considerável de indivíduos a mudar-se 
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para Portugal e a fixarem a sua residência. Por conseguinte, é 
altamente recomendável planear esta mudança, por forma fazer o 
máximo possível e evitar problemas com a Autoridade Tributária. 
Aconselhe-se junto de um profissional e planeie devidamente a sua 
mudança de residência fiscal. 
Por favor tenha em atenção de que apenas os advogados estão 
abrangidos pelo sigilo profissional, no que diz respeito ao planeamento 
fiscal. 
 
 

Verónica Pisco 

21/03/14 

(Advogada) 

 
 
 

Nota: Todo o conteúdo deste site é protegido por Direitos de Autor e Direitos Conexos, e Direitos da 
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