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Nowe rozwiązanie podatkowe dla rezydentów okazjonalnych (Residentes

Não Habituais lub "NHR") daje szansę uzyskania statusu rezydenta

podatkowego w Portugalii i skorzystania z uprzywilejowanego systemu

opodatkowania. Dotyczy to zarówno portugalskich, jaki i zagranicznych

źródeł dochodu, bez konieczności dokonywania inwestycji.

Główne zalety NHR:

• Dochody wynikające z zatrudnienia i samozatrudnienia uzyskane w

Portugalii podlegają 20% stawce ryczałtowej, z dopłatą 3,5% ;

• Dochód uzyskany poza Portugalią jest zwolniony z podatku; oraz

• Pozostałe zagraniczne źródła dochodu są zwolnione z podatku, o ile

mogą one być opodatkowane poza Portugalią w ramach obowiązujących

konwencji podatkowych, Modelowej Konwencji OECD lub, w przypadku

dochodów z tytułu zatrudnienia, podlegają opodatkowaniu w państwie

źródła dochodu.

Korzyści te mogą się rozciągać się na okres 10 kolejnych lat, począwszy od

daty rejestracji podmiotu jako rezydenta podatkowego w Portugalii.
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Aby uzyskać status NHR muszą być spełnione następujące warunki:

• brak statusu rezydenta podatkowego w Portugalii w ciągu pięciu lat

poprzedzających złożenie wniosku o nadanie statusu NHR;

• rejestracja w charakterze rezydenta podatkowego i zawnioskowanie o

nadanie statusu NHR przy rejestracji, lub do 31 marca następującego

roku;

• w przypadku dochodów uzyskanych w Portugalii z tytułu zatrudnienia

oraz z tytułu samozatrudnienia zarówno w Portugali jak i poza jej

granicami, prowadzący działalność o tzw. wartości dodanej obejmującej

m.in. działalność naukową, artystyczną i techniczną.

Działalność o wysokiej wartości dodanej obejmuje m.in. architektów,

inżynierów, artystów plastyków aktorów, muzyków, biegłych rewidentów,

lekarzy, nauczycieli, psychologów, wykonujących wolny zawód, techników,

inwestorów, oraz sprawujących funkcje kierownicze. Przed złożeniem

wniosku o uzyskanie statusu NHR, wnioskodawcy powinni upewnić się, że

spełniają wszelkie wymogi przewidziane przez portugalskie prawo.
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Macedo Vitorino & Associados jest wiodącą kancelarią prawną w Portugalii.

Doradzamy przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym w sprawach

cywilnych i gospodarczych.

Macedo Vitorino & Associados stale współpracuje z kancelariami prawnymi

w Europie, w Stanach Zjednoczonych i Brazylii, co umożliwia nam sprawne

przeprowadzanie transakcji transgranicznych.

Nasz usługi obejmują:

• Prawo kontraktowe

• Inwestycje zagraniczne

• Prawo własności

• Podatki

Aby dowiedzieć się więcej o Macedo Vitorino & Associados i naszych

usługach prosimy odwiedzić naszą stronę www.macedovitorino.com




