
Inscrição na Administração Tributária Portuguesa (AT)

Caso não exista obrigatoriedade contributiva no Estado de Residência, devem solicitar a inscrição na Segurança Social  (SS) apresentando os seguintes
documentos:

Para TI residentes em Espanha e abrangidos pela SS espanhola e com atividade em ambos os EM, deverá ser apresentado A1, emitido pelo EM competente e
isentando o TI no outro EM.

 A inscrição é solicitada pela Entidade Empregadora através da apresentação dos seguintes documentos:

A atribuição de NISS na hora ao TCO é efetuada presencialmente, com apresentação dos documentos mencionados anteriormente.  
É obrigatório o pagamento de contribuições sobre a remuneração auferida em Portugal.

Trabalhador Transfronteiriço
A expressão 'trabalhador transfronteiriço' designa qualquer trabalhador que exerça a sua atividade profissional num território de um Estado-Membro (EM) e
resida no território de outro EM ao qual regressa, em princípio, diariamente ou, pelo menos, uma vez por semana.

A) Trabalhador transfronteiriço em Portugal - Trabalhador residente em Espanha a exercer atividade em Portugal 
Obrigações fiscais/ Segurança social
Trabalhadores Independentes (TI)

      (Declaração de Início de Atividade) 

- RV1000 
(https://www.seg-social.pt/documents/10152/39004/RV_1000_DGSS/6d8fdecc-3fa6-4d67-80b2-5db1b1a52f4e) 
- RV1006  
(https://www.seg-social.pt/documents/10152/38806/RV_1006_DGSS/d40ab4c2-9080-4bf9-a8ae-a772b43edc2b) 
- Declaração de início de atividade da AT 
- Identificação (DNI)

 

Neste caso não há lugar ao pagamento de Contribuições em Portugal.

Trabalhadores por Conta de Outrem (TCO) ou Serviço Doméstico

- RV1009 
(https://www.seg-social.pt/documents/10152/39012/RV_1009_DGSS/2a3a1e22-e0da-421a-8b6d-93f9480a16f8) 
- RV1006 
(https://www.seg-social.pt/documents/10152/38806/RV_1006_DGSS/d40ab4c2-9080-4bf9-a8ae-a772b43edc2b) 
- Identificação (DNI)
- Contrato de Trabalho (apenas para Residentes em Espanha naturais de Países externos à União Europeia)

S1 (equivale a E106, E109 e E121) – Formulário emitido pelo Estado Competente que garante o direito à saúde no Estado de Residência
Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD) – Cartão emitido pelo Estado Competente que garante o direito excecional à saúde em qualquer estado membro da
UE, em caso de deslocação:

O direito à saúde é garantido Estado de Residência (Espanha)
Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD) – Cartão emitido pelo Estado Competente que garante o direito excecional à saúde em qualquer estado membro da
UE, em caso de deslocação (inclusive em Portugal) https://www.seg-social.pt/formularios?bundleId=17731971 

S1 (equivale a E106, E109 e E121) – Formulário emitido pelo Estado Competente que garante o direito à saúde no Estado de Residência
Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD) – Cartão emitido pelo Estado Competente que garante o direito excecional à saúde em qualquer estado membro da
UE, em caso de deslocação https://www.seg-social.pt/formularios?bundleId=17731971 

É requerido no Estado de Residência e atribuído de acordo com os requisitos de cada Legislação Nacional, beneficiando do período contributivo cumprido
noutro(s) Estados Membros.
Apresentação do formulário U1 no Estado de Residência emitido pelo Estado onde cumpriu período contributivo.
Para pedir o U1 e S1 basta um pedido para o email: dssportalegre@seg-social.pt  com cópia do Documento de Identificação e indicação da morada completa. No
S1 tem que apresentar também o comprovativo de morada. 

Saúde/Assistência Médica 

TI com residência em Espanha e obrigatoriedade contributiva em Portugal

https://www.seg-social.pt/formularios?bundleId=17731971 
 

TI com residência em Espanha e sem obrigatoriedade contributiva em Portugal

Trabalhadores por Conta de Outrem

TCO em ambos os Estados Membros têm direito à saúde no Estado de Residência por conta do Estado competente.

Desemprego

Apoio à procura de emprego transfronteiriço

 ISS-Pedido-NISS@seg-social.pt

Emails de contato
Contatos Segurança Social

Pedido de NISSs para trabalhadores independentes transfronteiriços efetuados pelos
próprios ou para NISSs de Trabalhadores por Conta de Outrem/Serviço Doméstico/
Membros de Orgãos Estatutários efetuados pela Entidade Empregadora
- dssportalegre@seg-social.pt 
Para envio de documentação referente a Entidades no Distrito de Portalegre

 

Maria José Comenda 

Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11
EMPL-ELA - info@ec.europa.eu 

Contactos EURES – Rede Europeia de Emprego

maria.comenda@iefp.pt ; da.eures.transf@iefp.pt 
 

Contatos Autoridade Europeia do Trabalho



Pedido feito em Espanha - requerimento feito na esquadra da Policia Nacional mais próxima ao seu lugar de residência; apresentar o documento de identificação
pessoal e preencher o formulário de pedido.
Pedido feito Portugal - Consulado ou embaixada de Espanha em Portugal.

Nos termos da legislação fiscal Portuguesa, o trabalhador será considerado residente fiscal em Portugal porquanto é em Portugal que tem a sua habitação
permanente. Em Portugal vai ser tributado pela totalidade dos seus rendimentos, incluindo os obtidos fora do território português.
Para o efeito, o sujeito passivo deverá obter um certificado de residência fiscal, no qual a Autoridade Tributária e Aduaneira certifica que este sujeito passivo é
fiscalmente residente em Portugal para efeitos de aplicação da Convenção, devendo entrega-lo à entidade responsável pelo pagamento do rendimento
(empresa espanhola). O certificado poderá ser solicitado, gratuitamente, através da Internet ou através de suporte de papel.

Nos termos da legislação fiscal Portuguesa, o trabalhador será considerado residente fiscal em Portugal porquanto é em Portugal que tem a sua habitação
permanente.
No entanto, caso o residente disponha em Espanha, de forma habitual, de uma instalação fixa para o exercício das suas atividades, os rendimentos podem ser
tributados em Espanha, mas unicamente na medida em que sejam imputáveis a essa instalação fixa.
Se os rendimentos são tributados em Espanha, em Portugal, o sujeito passivo terá direito ao crédito de imposto por dupla tributação internacional, que consiste
numa dedução à coleta, e até à respetiva concorrência de um montante correspondente à menor das seguintes importâncias:

B) Trabalhador transfronteiriço em Espanha - Residentes em Portugal a exercer atividade em Espanha
Pedido do número de identificação de estrangeiro (NIE)
Os cidadãos da UE que se relacionem com Espanha por razão dos seus interesses económicos, profissionais ou sociais deverão solicitar pessoalmente o NIE. Poderão
solicitar pessoalmente o NIE à Dirección General de la Policía, diretamente ou através dos Consulados de Espanha no exterior.

Obrigações fiscais 
Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador independente

A dedução a efetuar não pode ultrapassar o imposto pago em Espanha nos termos previstos pela Convenção.
Para efeitos de comprovação dos rendimentos e imposto pago em Espanha apenas são aceites documentos emitidos ou autenticados pelas Autoridades Fiscais de
Espanha, os quais deverão expressamente mencionar a natureza do rendimento e respetivo valor e o montante do imposto efetivamente pago no Estado em
causa.
Os rendimentos obtidos no estrangeiro devem ser declarados pelo seu montante ilíquido e devem ser indicados no anexo J da Declaração de IRS Modelo 3.

O trabalhador que reside em Portugal e trabalha por conta de outrem em Espanha, está sujeito à legislação espanhola e deverá efetuar contribuições para a
Segurança Social espanhola - art. 1.f e art. 11.3.a do Regulamento CE nº 883/04.
A entidade empregadora deverá comunicar antes do início de prestação de serviços a alta do trabalhador no código de conta de contribuições da entidade
empregadora, na Segurança Social em Espanha. O empregador deve comunicar na Segurança Social o número de identificação de estrangeiro do trabalhador.

a) imposto pago no estrangeiro;
b) fração da coleta de IRS, calculada antes da dedução, correspondente aos rendimentos que no país em causa possam ser tributados.

 

Dupla Atividade
No caso de desenvolver uma atividade dupla no país de residência e no país de trabalho, as autoridades fiscais de ambos países devem ser consultadas para
determinar qual é a autoridade competente.

Segurança Social
Trabalhadores por Conta de Outrem ou Serviço Doméstico

https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-
social.pt%2Fptss%2Fcaslogin  

https://www.seg-social.pt/pedido-cartao-europeu-seguro-doenca 

https://www.seg-social.pt/estados-da-uniao-europeia/islandia-listenstaina-
noruega-e-suica#  

Aplicação Segurança Social Direta

Cartão Europeu de Seguro de Doença

Ligação à Segurança Social - Mobilidade Internacional
 

https://ec.europa.eu/eures/public/homepage 

https://www.iefp.pt/eures/ 

www.europeanjobdays.eu 

https://www.seg-social.pt/destacamento-de-trabalhadores    (Destacamentos)
https://www.seg-social.pt/atribuicao-de-numero-de-identificacao-da-seguranca-
social-niss-1 

Links úteis

Portal EURES: Portal Europeu da Mobilidade Profissional

EURES no portal do IEFP

Plataforma europeanjobdays

Atribuição de NISS na hora

por e-mail: eures@iefp.pt 
por telefone: contactos em www.iefp.pt/eures 
aconselhamento por videochamada: https://bit.ly/CV_aconselhamento 
chat às 6ªs feiras (manhã): https://bit.ly/chatEURES 

www.facebook.com/eures.pt
www.linkedin.com/company/euresportugal 
http://bit.ly/Youtube_EURES_PT 

https://www.seg-social.pt/formularios?bundleId=17997200 

https://www.seg-social.pt/documents/10152/16649846/1010-
%20Atribui%C3%A7%C3%A3o%20de%20NISS%20NA%20HORA%20a%20Cidad%C3
%A3os%20Estrangeiros/3233a29f-e35a-4449-84cd-bb6bd926e56a 

https://www.seg-
social.pt/documents/10152/16059361/Monofolha+NISS+Hora/add26e61-5a2c-453f-
bbfc-f38e307c08bb 

Conselheiros EURES
Questões / marcação de entrevista 

Redes Sociais (EURES Portugal)

Formulários

Formulários para Entidades Empregadoras
 

Guias úteis

Guia NISS na hora

Monofolha NISS na hora

Apoio à procura de emprego transfronteiriço



O trabalhador e os seus familiares podem obter assistência médica tanto em Espanha (país em que trabalha) como em Portugal (país da residência).
Os trabalhadores fronteiriços terão direito também a prestações económicas por conta da instituição competente em Espanha (art. 17 do Regulamento CE nº
883/04).
Assim, o trabalhador fronteiriço deverá solicitar no Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), para si e para a família que dele dependa, o modelo S1 que
certifica o direito a receber prestações em espécie no país de residência. Uma vez obtido, receberão assistência médica em Portugal apresentando o modelo S1.

O trabalhador tem direito às prestações de desemprego de acordo com a legislação portuguesa, devendo solicitar a prestação à Segurança Social portuguesa.

O trabalhador deverá inscrever-se como candidato a emprego nos serviços de emprego em Portugal, cumprindo as regras e legislação portuguesas.
Sendo trabalhador fronteiriço, os serviços de Segurança Social portugueses terão em consideração o salário recebido pelo trabalhador em Espanha, que deve
apresentar o Modelo U1, emitido, prévio requerimento, pelo Servicio Publico de Empleo (SEPE), devendo-o entregar na Segurança Social portuguesa para que
sejam tidos em conta os períodos de desconto em Espanha.
Para pedir o U1 com os períodos de contribuição na Espanha basta um pedido para o email: dp06ue@sepe.escom cópia do Numero de Identificação de
Extrangeiro, e indicação da morada completa. 

Saúde/Assistência Médica 

Desemprego

(art. 65 nº 2 do Regulamento CE nº 883/2004).

manuel.gonzalez@extremaduratrabaja.net  
eures-badajoz.sanchez@sepe

Contactos EURES – Rede Europeia de Emprego
EURES Transfronteiriço Norte de Portugal-Galicia:

Eures Transfronterizo Extremadura - Alentejo:

Links

https://www.eures-norteportugal-galicia.org/ 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_eures_transfronterizo 

Apoio à procura de emprego transfronteiriço

mailto:manuel.gonzalez@extremaduratrabaja.net
mailto:eures-badajoz.sanchez@sepe
https://www.eures-norteportugal-galicia.org/
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