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No dia 29 de Março de 2017, o Reino Unido da Grã-

Bretanha e da Irlanda do Norte, doravante simplesmente 

designado Reino Unido, notificou o Conselho Europeu da 

sua intenção em se retirar da União Europeia, 

promovendo o chamado BREXIT. 

 
Este mesmo BREXIT concretizou-se às 23 horas do 

passado dia 31 de Janeiro de 2020. 

 
Em todo o caso, com vista a regular os termos da retirada 

deste Estado-Membro, foi celebrado um Acordo de Saída 

entre o Reino Unido a União Europeia que estabelece um 

período de transição até, pelo menos, ao próximo dia 31 

de Dezembro de 2020, durante o qual aquele país 

continuará a aplicar e a estar sujeito ao Direito da União, 

mantendo-se, até tal data, o mesmo estatuto que até 

vingava tanto para empresas como para cidadãos. 

 
De todo o modo, uma das mudanças mais salientes que 

desde logo o BREXIT implicará será a necessidade de 

cidadãos, nacionais britânicos ou não, mas residentes no 

Reino Unido que sejam membros dos órgãos sociais de 

entidades portuguesas procederem à designação de um 

representante fiscal em Portugal. 

 
Com efeito e para cumprimento do supra exposto, de 

acordo com a legislação fiscal portuguesa, todo o cidadão 

residente fora de um Estado-Membro da União Europeia 

deverá designar um representante para efeitos fiscais com 

residência em Portugal. 

 
Assim, qualquer cidadão residente no Reino Unido que 

esteja na situação acima identificada ou que pretende 

alterar a sua residência para este país na sequência do 

BREXIT encontra-se obrigado a proceder à designação de 

um representante fiscal em território português. 

On March 29th 2017, the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland (UK), has notified the 

European Council of his intention to leave the European 

Union (EU), performing the so-called BREXIT.   

 

BREXIT occurred at 11 p.m. of January 31st 2020. 

 

In view of setting forth the terms of withdrawal, it was 

concluded a Withdrawal Agreement between the UK and 

the EU which establishes a transition period that will take 

place, at least, until December 31st 2020. 

 

During this period, the UK shall continue to apply and be 

subject to EU Law and the legal status derived from this 

legal system for both companies and individuals shall 

remain as applicable.  

 

One of the changes that BREXIT brings will be the need 

for individuals, British nationals or not, that reside in the 

UK but are members of bodies of Portuguese entities 

such as companies or others to carry out the appointment 

of a fiscal representative in Portugal. 

 

In fact and in view of complying the aforesaid, according 

to Portuguese legislation, all individuals that reside 

outside an EU Member-State must carry out the 

appointment of an individual or company with residence 

in Portugal, reason by which any individual residing in 

the UK and that it is in the aforementioned situation or 

that wishes to change his/her address to this country 

must perform the appointment of such a fiscal 

representative within the Portuguese territory. 


