Emigreren naar Portugal

Besluit u te emigreren naar Portugal, dan wordt u - indien u voldoet aan de criteria - na
emigratie beschouwd als ingezetene van Portugal. In dat geval wordt u in Portugal
belastingplichtig over uw wereldwijde inkomen. Dus ook inkomen dat in een derde land
is gegenereerd, wordt dan in Portugal belast.

Echter, ten aanzien van niet-gewone ingezetenen (residentes não habituais) is er 8 jaar
geleden een nieuwe wet in werking getreden. Volgens deze wet zijn onder andere
pensioenen vrijgesteld van heffing van Portugese inkomstenbelasting (Imposto sobre o

Rendimento das Pessoas Singulares, IRS).

Indien u zich als niet-gewone ingezetene van Portugal wilt inschrijven, dient u aan een
drietal voorwaarden te voldoen:
1. U bent de afgelopen 5 jaar geen belastingplichtige geweest in Portugal;
2. U bent nu belastingplichtig inwoner van Portugal (183 dagen per jaar aanwezig of
aantoonbaar een Portugese woning ter beschikking per 31 december van het
aanvangsjaar);
3. De aanvraag voor de status van niet-gewone ingezetene dient uiterlijk 31 maart
van het jaar na aanvang gedaan te zijn. Deze procedure duurt 3 à 4 maanden.

Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet kunt u ten aanzien van uw pensioen een
vrijstelling van Portugese inkomstenbelasting genieten voor de komende 10 jaar. Deze
termijn gaat in op het moment van aanmelding bij de Portugese belastingdienst.

Voor niet-gewone ingezetenen die pensioeninkomsten uit Nederland genieten, heeft
deze regeling tot gevolg dat het Nederlandse pensioen in Nederland belast zal worden.
Wel dient het totale pensioeninkomen in dat geval meer dan € 10.000 per jaar te
bedragen. Dit betekent dat u als niet-gewone ingezetene over uw pensioeninkomen geen
belasting betaalt in Portugal, maar in Nederland. Ten aanzien van inkomsten uit rente en
dividend (box 3-inkomen) pakt de regeling voor Nederlanders wél gunstig uit. Deze zijn
onbelast.
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