Portugali – miellyttävän verotuksen maa

verokannalla, minkä lisäksi peritään tilapäiseksi
tarkoitettu 3,5 % suuruinen lisävero.

Yleistä Portugalin verotuksesta
Portugalin yleinen verotuksen taso vastaa Suomen
verotuksen tasoa. Ansiotuloa ja luovutusvoittoja
verotetaan vuonna 2015 seuraavasti:
Verotettava tulo
(euroa)
Enintään 7 000
7 000 - 20 000
20 000 - 40 000
40 000 - 80 000
80 000

Portugalin ulkopuolelta saadut työperäiset ansiotulot
voivat olla Portugalissa verovapaita, jos lähdevaltio
verottaa niitä eikä niiden voida katsoa olevan
Portugalista saatuja.

Verokanta %
Nimellinen Keskimäärin
14,50
14,50
28,50
23,60
37
30,30
45
37,65
48
-

Non Habitual Tax Resident Regime (NHR)
Portugalissa on kuitenkin jo muutaman vuoden ollut
voimassa maahan muuttaviin ulkomaalaisiin usein
soveltuva erityinen verojärjestelmä NHR. Se
mahdollistaa tulojen verottamisen suhteellisen
alhaisella verokannalla tai jopa täysin verovapaasti.
NHR:n tavoitteena on houkutella maahan hyvin
ansaitsevia
ulkomaisia
erityisammattilaisia
ja
eläkeläisiä sekä pääomatulojen saajia. Se on voimassa
enimmillään kymmenen vuotta.
Erityisammattilaiset
Erityisammattilaisilla
tarkoitetaan
arkkitehtejä, insinöörejä, taitelijoita,
lääkäreitä, sijoittajia ja yritysjohtajia.

esimerkiksi
konsultteja,

Erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden Portugalista
saamia työperäisiä ansiotuloja verotetaan 20 %

Eläkeläiset
Portugaliin muuttavat eläkeläiset voivat saada
eläkkeensä
verovapaasti,
jos
lähdevaltio
verosopimuksen perusteella verottaa eläkettä tai
eläkkeen ei voida katsoa olevan Portugalista saatua.
Täydellisen verovapauden (eli verovapaus sekä
Portugalissa että lähdevaltiossa) piirin päästäkseen
täytyy eläkkeen siis olla muualta kuin Portugalista
saatua ja sellaista, että lähdevaltio ei sitä verota.
Suomesta muuttavalle eläkeläiselle verovapaus voi
toteutua silloin, kun Suomesta maksettu eläke on
yksityisellä sektorilla työskentelystä saatua. Suomen ja
Portugalin verosopimuksen mukaan verotusoikeus on
silloin vain Portugalilla. Portugali vapauttaa eläkkeen
verosta omalla sisäisellä NHR-järjestelmällään.
Passiiviset tulot
NHR:n mukainen verovapaus voi koskea myös
pääomatuloja,
kuten
korkoja,
osinkoja
luovutusvoittoja tai vuokratuloja, edellyttäen että
tuota tuloa voidaan verottaa verosopimuksen
mukaan lähdevaltiossa eikä sitä voida katsoa saadun
Portugalista tai verokeidasvaltiosta.

Edellytykset NHR:ään pääsemiseksi

Kuinka voimme auttaa?

NHR-järjestelmän piiriin pääseminen edellyttää
ensinnäkin, että henkilöstä tulee Portugalissa asuva eli
siellä yleisesti verovelvollinen. Tämä voi tapahtua
esimerkiksi seuraavilla perusteilla:

Maastamuuton verokysymykset ovat vaativia ja niihin
liittyy suuri riski. Asiantuntija-apu on sen vuoksi tarpeen.
Veromies Oy Tax Advisers tarjoaa muutossa tarvittavat
lakija
veropalvelut
niin
Suomessa
kuin
yhteistyökumppanin avulla Portugalissa. Veloitus on 250
euroa/tunti + alv tai erikseen sovittava kiinteä hinta.
Ota yhteyttä ja sovitaan konsultoinnista:

• Henkilö oleskelee maassa yli 183 päivää 12
kuukauden aikana
• Henkilöllä on Portugalissa käytettävänään asunto
Toinen vaatimus on se, että henkilö ei ole saanut olla
Portugalissa yleisesti verovelvollinen (siellä asuva)
viitenä edellisenä vuonna.
Suomen näkökulma
Muutossa on tarkasteltava sekä Portugalin että
Suomen säännöksiä ja näitä yhteensovittavaa
verosopimusta. Siten henkilön Portugalissa oleskelu voi
täyttää NHR:n vaatimuksena olevat asumis- tai
oleskeluedellytykset mutta samaan aikaan häntä
voidaan pitää myös Suomessa asuvana. Jotta NHR:stä
saataisiin toivottu veroetu, tulee Suomesta muuttaa
pysyvästi niin, ettei henkilöä voida katsoa täällä
asuvaksi.
Toimenpiteet
NHR:n piiriin pääseminen ja siitä täyden hyödyn
saaminen edellyttää pysyvää muuttoa Suomesta.
Portugalissa sen piiriin pääseminen edellyttää:
• Veronumeron hankkimista
• Rekisteröitymistä verovelvolliseksi/asujaksi
• NHR-statuksen hakemista
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