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O Contrato de Seguro de Vida  
Luxemburguês e obrigações  
fiscais em Portugal

O contrato de seguro de vida luxemburguês, celebrado por um residente fiscal português, está 
sujeito a certas obrigações declarativas.
Estas obrigações incumbem ao subscritor ou, em certos casos, à Empresa de seguros.
Síntese das diferentes obrigações declarativas e suas possíveis consequências fiscais.
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O Contrato de seguro de vida e a declaração 
de imposto sobre o rendimento (IRS)
De acordo com o disposto no nº 8 do artigo 63º-A da Lei 
Geral Tributária, os contribuintes sujeitos ao imposto 
sobre o rendimento das pessoas singulares são obrigados 
a declarar na sua declaração de rendimentos a existência 
e identificação de depósitos ou contas de títulos abertos 
numa instituição financeira não residente em Portugal 
ou numa sucursal localizada fora do território português 
de uma instituição financeira residente, de que sejam 
titulares, beneficiários ou que estejam autorizados a 
movimentar. 

Os contratos de seguro de vida não corresponde às rea-
lidades previstas nesta regra, a celebração ou manuten-
ção do contrato a que se refere a presente declaração 
não se encontra abrangida pelo dever de comunicação 
previsto no nº 8 do artº 63º-A da Lei Geral Tributária.

Por conseguinte, não existe actualmente qualquer 
obrigação para os Tomadores de Seguro comunicarem a 
existência do seu contrato de seguro na sua declaração 
fiscal de IRS.

Consequências em caso de resgate
Em Portugal, apenas a diferença positiva entre os 
montantes pagos a título de resgate de seguros e 
operações do ramo «Vida» e os respectivos prémios 
pagos ou importâncias investidas é qualificada como 
rendimento de capitais (Categoria E) para efeitos do 
referido imposto. Este rendimento encontra-se sujeito a 
tributação nos seguintes termos:

•  Imposto sobre o rendimento ou 28% sobre o rendimento 
se o resgate ocorrer nos primeiros 5 anos de vigência do 
contrato;
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• a cobrança e pagamento da Taxa INEM;

•  informação sobre remunerações pagas a mediadores 
de seguros pela prestação de serviços de mediação;

•  elementos sobre a actividade em regime de Livre 
Prestação de Serviços;

•  gestão de reclamações;

•  relatório para efeitos da supervisão comportamental 
previsto na Norma Regulamentar 10/2020-R.

•  Imposto sobre o rendimento ou 28% sobre 80% do 
rendimento (taxa efectiva de tributação de 22,4%) se o 
resgate ocorrer após 5 e 8 anos de vigência do contrato;

•  Imposto sobre o rendimento ou 28% sobre 40% do 
rendimento (taxa efectiva de tributação de 11,2%) se o 
resgate ocorrer após os 8 anos de vigência do contrato.

Obrigações declarativas da Empresa de 
Seguros
A Empresa de Seguros está sujeita a diversas obrigações 
de reporte, designadamente as seguintes:

•  Cobrança e pagamento da taxa parafiscal a favor da 
ASF;
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Disclaimer
Este documento foi redigido em maio de 2021 com base em informações validadas nesta data.
O presente documento é de caráter geral. No âmbito deste documento, a Bâloise Vie Luxembourg S.A. não presta qualquer aconselhamento jurídico e/ou fiscal, ou 
de qualquer outra natureza. Recomendamos aos interessados/ clientes que solicitem esclarecimentos junto de um consultor independente.
Embora a fonte das informações que constam deste documento seja considerada fi ável, a Bâloise Vie Luxembourg S.A. não garante a sua correção, rigor, relevân-
cia, integralidade ou atualidade face às situações pessoais de cada um dos subscritores. Assim, a Bâloise Vie Luxembourg S.A. declina qualquer responsabilidade 
em caso de erro, designadamente erro de impressão ou de interpretação das informações contidas no presente documento.
Todos os direitos de autor neste documento são propriedade da Bâloise Vie Luxembourg S.A. Não pode ser distribuído, seja de que forma for, sem o consentimento 
prévio da Bâloise Luxembourg S.A. Bâloise Vie Luxembourg S.A.

Tem alguma dúvida sobre a sua situação?
Não hesite em recorrer ao seu conselheiro de confiança ou entre em contacto connosco?


