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Δέσμη Οικονομικών Μέτρων για παροχή κινήτρων επαναπατρισμού
Πορτογάλων του εξωτερικού που εγκατέλειψαν την χώρα λόγω οικονομικής
κρίσης.

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 14 τ.μ δέσμη μέτρων ύψους 50
εκ. ευρώ για την παροχή κινήτρων επαναπατρισμού σε Πορτογάλους που
εγκατέλειψαν την χώρα μετά το 2011 λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα συγκεκριμένα
μέτρα, που έχουν ενταχθεί στον τελευταίο προϋπολογισμό του 2019, προβλέπουν:
α) την μείωση κατά το ήμισυ της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για
περίοδο 3 έως 5 ετών, από την οποία θα επωφεληθούν όσοι επιστρέψουν μεταξύ
2019-2020, β) αποζημίωση για το κόστος επιστροφής (μετακίνησης) και
επανεγκατάστασης (ως δαπάνη πιθανής νέας στέγασης). Τα κίνητρα αυτά ισχύουν
μαζί με τα υφιστάμενα φορολογικά κίνητρα για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα των
μη μόνιμων κατοίκων, που επιλέγουν την Πορτογαλία ως φορολογική τους έδρα,
παρέχοντας επιπλέον έκπτωση φόρου κατά 20% σε περίπτωση που απασχοληθούν
σε κλάδους και τομείς υψηλού ενδιαφέροντος και προστιθέμενης αξίας (πχ γιατροί,
οδοντίατροι, μουσικοί, ηθοποιοί, ψυχολόγοι, δάσκαλοι, σύμβουλοι, επιστήμονες κλπ)
καθώς και 10ετή απαλλαγή φορολογικής επιβάρυνσης για τα εισοδήματα που
προέρχεται από εκτός Πορτογαλίας πηγές.
Υπάρχουν επίσης συμπληρωματικά μέτρα στον τομέα της απασχόλησης της
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, της αναγνώρισης των
ακαδημαϊκών τίτλων και των επαγγελματικών προσόντων, της γεωγραφικής
κινητικότητας και των επενδύσεων. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η ταχύτερη είσοδος
στην αγορά εργασίας και η πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση, ιδίως για τις
ηλικιακές ομάδες που πλήγησαν ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης:
τους νέους και τα άτομα άνω των 45 ετών. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το
πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα χρηματοδότησης όσον επιθυμούν να επενδύσουν
σε μικρά και πολύ μικρά επενδυτικά σχέδια.
Για την εφαρμογή του Προγράμματος έχει συσταθεί Διυπουργική Επιτροπή
υπό την άμεση εποπτεία του Πρωθυπουργού στην οποία συμμετέχουν, ο Υπουργός
Εργασίας που θα έχει και την ευθύνη υλοποιήσης του Προγράμματος και οι
Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονομίας, Οικονομικών και Εκπαίδευσης. Οι βασικές
πληροφορίες του προγράμματος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πορτογαλικού
Υπουργείου
Εξωτερικών και συγκεκριμένα στην σελίδα της Πορτογαλικής
Ομογένειας: www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/apoios/area-social, ενώ επίσης
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Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Πορτογαλική Στατιστική Υπηρεσία
εγκατέλειψαν τη χώρα 100 χιλιάδες το 2011, 121 χιλιάδες το 2012, 128 χιλιάδες το
2013, 134 χιλιάδες το 2014, 101 χιλιάδες το 2015, 97 χιλ. το 2016, 81 χιλιάδες το
2017, χωρίς να σημαίνει ότι όλοι όσοι έφυγαν από την Πορτογαλία ήταν λόγω της
οικονομικής κρίσης. Κύριες χώρες προορισμού ήταν το Ην. Βασίλειο, η Ελβετία, η
Γερμανία και η Γαλλία.
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