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NEWSLETTER 
 

 IMPLICAÇÕES FISCAIS  

INTERNACIONAIS DA PANDEMIA  

COVID-19 

Nº 31/20 

SUMÁRIO 

O contexto de pandemia tem tido um impacto transversal na so-

ciedade e na forma como a mesma está organizada, colocando 

novos desafios às diferentes áreas do quotidiano. Nesta medida, 

esta nova realidade irá, certamente, alterar os conceitos subja-

centes às regras estabelecidas nas convenções de dupla 

tributação. Assim, as medidas relativas à restrição da mobilidade 

dos indivíduos deverão forçar novas perspectivas nos critérios 

de residência fiscal, e o desenvolvimento de actividades profis-

sionais à distância, com recurso a meios digitais, terá, 

certamente, reflexos no conceito de estabelecimento estável. 

Neste âmbito, uma discussão atempada das questões poderá 

contribuir para diminuição de uma expectável litigância em ma-

térias que, até hoje, estavam consolidadas.  
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o direito fiscal inter-

nacional tem sido confrontado com 

vários desafios, entre os quais, a cres-

cente digitalização da economia e a 

tendência para trabalho à distância, 

com recurso aos meios digitais moder-

nos. 

A atual pandemia Covid-19 veio enfati-

zar estas questões, com a conversão do 

teletrabalho em método de trabalho 

principal, numa mudança de paradigma 

forçada por questões de protecção de 

saúde pública.  

Muito embora o confinamento global 

atual seja, previsivelmente, temporário, 

a reacção generalizada a esta pande-

mia tem testado as regras 

estabelecidas e concebidas para uma 

sociedade pautada pela mobilidade de 

pessoas e capitais, com facilidade de 

estabelecimento e exercício da activi-

dade profissional em diversos países. 

Nesta medida, valerá a pena reflectir se 

as regras destinadas a um mundo pré-

pandemico poderão continuar a ser in-

terpretadas e aplicadas da mesma 

forma. 

 

RESIDÊNCIA FISCAL DOS  

INDIVÍDUOS 

Apesar de Portugal ter determinado um 

controlo fronteiriço apertado, essencial-

mente relacionado com o fluxo turístico 

do país, a entrada de cidadãos portu-

gueses e de residentes em território 

nacional e a saída de cidadãos e de resi-

dentes no estrangeiro não tem sido 

posta em causa e, dificilmente, virá a ser 

restringida, atento o teor e âmbito das 

medidas adoptadas pelo Governo em 

resposta à pandemia. 

Não obstante a existência de regras ap-

tas a possibilitar o repatriamento de 

cidadãos e o retorno de trabalhadores 

transfronteiriços, certamente existirão 

situações em que cidadãos e trabalha-

dores que sejam residentes fiscais 

noutros países fiquem impossibilitados 

de sair do território nacional devido às 

opções de transporte limitadas ou às 

restrições, porventura mais agressivas, 

impostas pelo país para o qual se pre-

tendiam deslocar.  

Por exemplo, um cidadão português re-

sidente num país terceiro que tenha 

viajado para Portugal antes do início da 

propagação desta pandemia e, após 

passar algumas semanas no nosso país, 
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de férias, por exemplo, vê-se agora 

obrigado a permanecer em território 

nacional em resultado das regras de 

confinamento decretadas pelo Governo 

português. 

Com efeito, o confinamento começou 

no início de março e está previsto durar, 

ainda que parcialmente, durante este 

mês maio, pelo que, em resultado das 

restrições em vigor, um cidadão portu-

guês que seja residente fiscal no 

estrangeiro poderá ver-se forçado a 

permanecer em Portugal durante um 

período mais longo do que tencionava. 

Assim, poderão surgir, na prática, dúvi-

das quanto à residência fiscal em 

Portugal, por referência a 2020, apesar 

da sua permanência ter sido determi-

nada por motivos de força maior. 

As tradicionais regras para determina-

ção da residência fiscal parecem não 

dar relevo à motivação ou à circunstân-

cia subjacente às situações de facto 

que determinam a permanência de um 

sujeito passivo por um período superior 

a 183 dias, num determinado país. Con-

tudo, tal interpretação, abstrata, e que 

se baseia, essencialmente, no período 

de permanência em determinado terri-

tório – 183 dias/ano – poderá (e 

deverá) ser repensada à luz da atual si-

tuação pandémica, em que as decisões 

dos Estados têm maior influência sobre 

a mobilidade dos cidadãos. 

Com efeito, o critério de base factual ba-

seado no tempo de permanência deverá 

ser agora repensado – enquanto critério 

(quase exclusivo) de definição da resi-

dência fiscal – e, nessa medida, deverão 

ser tidas em consideração, para efeitos 

de determinação da residência fiscal, as 

circunstâncias que estiveram na origem 

da permanência de determinado sujeito 

passivo, em determinado estado e em 

determinada altura. 

TRABALHO DEPENDENTE 

Os cidadãos portugueses que sejam re-

sidentes fiscais noutro país, e que 

estejam ainda sob um contrato de tra-

balho com uma entidade estrangeira 

durante a sua estadia em Portugal, con-

tinuarão, à partida, a receber o seu 

salário, no todo ou em parte, conside-

rando a possibilidade deste trabalho ser 

realizado a partir de casa. Assim, este 

salário poderá vir a ser considerado 

como rendimento de fonte portuguesa 

e, consequentemente, sujeito a tributa-

ção em sede de imposto sobre o 

rendimento das pessoas singulares 

(IRS). De acordo com a legislação apli-

cável, assim será se o sujeito passivo em 

causa permanecer em Portugal por um 

período de pelo menos 183 dias. 
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Contudo, uma vez que a permanência 

desta pessoa em Portugal não é fruto 

da sua vontade, poderá argumentar-se 

no sentido deste período ser visto como 

forçado, durante o qual o trabalhador 

pode laborar, mas não sendo contabili-

zado para efeitos de determinação da 

residência fiscal. 

ESTABELECIMENTO ESTÁVEL 

Outra questão que poderá ser susci-

tada neste contexto prende-se com a 

possibilidade de uma atividade desen-

volvida em Portugal, poder vir a ser 

qualificada como um estabelecimento 

estável da entidade empregadora loca-

lizada noutro Estado. 

A presente questão não tem a sua ori-

gem nestas concretas circunstâncias 

extraordinária, tendo já sido já susci-

tada a propósito do recurso ao 

teletrabalho, não raras vezes desenvol-

vido além-fronteiras. 

No entanto, tanto quanto nos parece, 

também neste caso as circunstâncias 

que motivam a prestação, à distância, 

da actividade laboral deverão ser tidas 

em consideração, designadamente a in-

tenção da entidade empregadora 

aquando da contratação dos serviços 

em apreço, uma vez que, não foi sua in-

tenção criar uma presença permanente 

naquele país. Com efeito, certamente 

poderá ser comprovado que tal contra-

tação transfronteiriça foi apenas 

motivada pela impossibilidade de o tra-

balhador se deslocar para o Estado onde 

se localiza a sede da entidade emprega-

dora. 

De facto, a abordagem desta situação 

terá impacto na forma como o trabalha-

dor será tributado em Portugal e, bem 

assim, numa eventual sujeição a im-

posto dos rendimentos obtidos pela 

entidade empregadora localizada nou-

tro Estado e que, eventualmente, 

venham a ser obtidos em território naci-

onal, na sequência do desenvolvimento 

da atividade do trabalhador.  

Um outro cenário susceptível de se veri-

ficar prende-se com a possibilidade de a 

Administração tributária vir a conside-

rar que uma determinada entidade, 

localizada num outro Estado, transferiu 

a sua direcção efetiva para Portugal 

com fundamento na permanência mais 

prolongada neste território de um dos 

seus gerentes. 

Neste caso, e de modo similar das re-

gras de residência fiscal previstas para 

as pessoas singulares, as normas esta-

belecidas deverão ser aplicadas com a 

flexibilidade exigida pelo contexto atual 
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excepcional em que vivemos de pande-

mia. 

Ademais, imagine-se um residente fis-

cal no estrangeiro que trabalha para 

uma empresa multinacional, encon-

trando-se afastado do seu país de 

residência por ter sido destacado, em 

regime de secondment, e que ora se vê 

impedido de sair de Portugal, para ou-

tro país da União Europeia. Nestas 

circunstâncias, a sua presença forçada 

de trabalho em Portugal, país alheio à 

relação económica e laboral que se aca-

bou de descrever, poderá retirar a 

desejada “substância económica” à re-

ferida representação, aos olhos das 

autoridades fiscais, uma vez que o tra-

balhador não terá presença junto 

daquele estabelecimento estável por se 

encontrar retido em Portugal. 

CONCLUSÕES 

A pandemia Covid-19 originou um con-

junto de desafios às regras e às 

convenções fiscais internacionais vi-

gentes e estes desafios têm um 

potencial de litigância que poderá ser 

circunscrita com uma abordagem 

atempada e adequada às circunstân-

cias concretas em que hoje se 

desenvolve a actividade económica. 
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