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Implicações Fiscais para Cidadãos do Reino Unido com Residência em 

Portugal 

 

Nos termos do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, os sujeitos 

passivos residentes em território português estão sujeitos a IRS pela totalidade dos 

rendimentos auferidos, incluindo os obtidos no estrangeiro (seja qual for o local onde se 

obtenham) - Art.º 1 CIRS: os rendimentos quer em dinheiro, quer em espécie, ficam 

sujeitos a tributação, seja qual for o local onde se obtenham. (nº2); Art.15º CIRS: sendo 

residentes em território português, o IRS incide sobre a totalidade…incluindo os obtidos 

fora desse território (nº1). Sendo considerados como residentes os sujeitos passivos que 

tenham uma permanência durante mais de 183 dias, contados em qualquer período de 12 

meses. Em caso de permanência por menos tempo, poderão considerar-se residentes se, 

em qualquer altura de determinado ano, dispuserem de habitação em condições que 

façam supor a intenção de a manter e ocupar como residência habitual. 

 

Neste âmbito, os sujeitos passivos qualificados como residentes nos termos da lei 

portuguesa e não tenham sido tributados como residentes fiscais em Portugal nos 5 anos 

anteriores poderão beneficiar do regime dos Residentes Não Habituais durante 10 anos 

consecutivos, sendo necessário que a pessoa esteja registada no registo de contribuintes 

da direção Geral de Contribuições e Impostos na qualidade de residente não habitual. No 

seio deste regime, os rendimentos de trabalho dependente e os rendimentos 

empresariais e profissionais auferidos em atividades de elevado valor acrescentado com 

caráter científico, artístico ou técnico serão sujeitos a uma tributação autónoma de 20%, à 

qual acresce a sobretaxa extraordinária de 3,5%; e os rendimentos de trabalho 

dependente, pensões, rendimentos empresariais e profissionais e outros tipos de 

rendimento obtido no estrangeiro poderão ser isentos de IRS dentro de certas condições, 
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embora determinados rendimentos isentos sejam tidos em conta para efeitos de 

aplicação das taxas marginais de IRS. 

 

Além disso, consideram-se sujeitos passivos residentes as pessoas coletivas de direito 

público ou privado com sede ou direção efetiva em território português, sendo, regra 

geral, as entidades cujo objeto seja a prática de operações económicas com caráter 

empresarial, tributadas de acordo com o respetivo lucro mundial. Ou seja, as pessoas 

coletivas residentes são tributadas pelo lucro decorrente dessa atividade, determinado 

pela soma algébrica do resultado líquido do período evidenciado na contabilidade e das 

variações patrimoniais positivas e negativas refletidas naquele resultado. A mera 

detenção de ativos não determina obrigação tributária de IRC. Nos termos do art. 4º CIRC: 

relativamente às pessoas coletivas e outras entidades com sede ou direção efetiva, o IRC 

incide sobre a totalidade dos seus rendimentos incluindo os obtidos fora desse território. 

 

Relativamente às relações estabelecidas entre Portugal e o Reino Unido, designadamente 

a verificação exponencial de cidadãos britânicos residentes em Portugal, com vista a 

eliminar a dupla tributação internacional, em 27 de março de 1968, assinou uma 

Convenção com o Reino Unido para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em 

matéria de impostos sobre o rendimento, o que constituiu um importante instrumento de 

direito tributário internacional. Pois, perante a ausência de uma harmonização legislativa 

internacional, a fixação de residência implica que a totalidade dos rendimentos auferidos 

pelos nacionais de países terceiros possa ficar sujeita a tributação, o que originaria uma 

dupla tributação e situação a qual apenas poderá ser obviada através de convenções 

celebradas entre estados para evitar a dupla tributação: permitir que os rendimentos de 

um cidadão estrangeiro beneficiem de taxas de retenção mais baixas. As convenções para 

evitar a dupla tributação internacional aplicam-se a rendimentos sujeitos a impostos em 

dois Estados diferentes para eliminar (ou reduzir) esse efeito. 
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A convenção celebrada entre Portugal e o Reino Unido é aplicável aos residentes de um 

ou de ambos os estados, sendo os impostos visados com a assinatura da convenção, 

relativamente a Portugal, a contribuição predial, o imposto sobre a indústria agrícola, a 

contribuição industrial, o imposto de capitais, o imposto profissional, o imposto 

complementar, o imposto para a defesa e valorização do ultramar, o imposto de mais-

valias, os adicionais e outros impostos estabelecidos para as autarquias locais. Para o 

efeito, é considerado residente qualquer pessoa que esteja sujeita a imposto devido ao 

seu domicílio, à sua residência, ou local de direção ou a qualquer outro critério de 

natureza similar, que tenha uma habitação permanente, ou centre-se os seus interesses 

vitais, ou ainda que aí permaneça habitualmente. 

Neste contexto, os rendimentos provenientes de bens imobiliários podem ser tributados 

em território português (foro da localização dos bens); os rendimentos obtidos (lucros 

industriais ou comerciais) de uma empresa só poderão ser tributados em Portugal, a não 

ser que a empresa exerça a sua atividade no Reino Unido por meio de um 

estabelecimento estável aí situado; se a empresa exercer a sua atividade por meio de um 

estabelecimento estável situado no outro Estado, serão imputados, em cada estado, a 

esse estabelecimento estável os lucros que este obteria se fosse uma empresa distinta e 

separada que exercesse as mesmas atividades ou atividades similares nas mesmas 

condições ou condições similares e tratasse com absoluta independência com a empresa 

de que é estabelecimento estável. 
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