


Know how e 
experiência nos 
mais diversos 
sectores de 
atividade



Face ao crescente investimento 
estrangeiro em Portugal, e à 
atuação de diversos investidores 
particulares no nosso país, a 
On.Corporate fortaleceu a sua 
área de negócios no apoio aos 
Clientes Privados, disponibilizando 
um conjunto de serviços de 
natureza fiscal, contabilístico e 
administrativo, que visam auxiliar 
os nossos Clientes na adaptação a 
um novo País, cultura e acima de 
tudo novas regras, facilitando assim 
o processo de transição e estadia 
em Portugal.

Temos uma equipa com uma 
vasta experiência que nos permite 
dar respostas rápidas e ajustadas, 
tendo sempre em consideração 
as mais recentes modificações, 
sobretudo, as que possam gerar 
optimização e aproveitamento de 
benefícios para os nossos Clientes.



Compliance
fiscal

Análise / requerimento Atividade de Elevado 
Valor Acrescentado (AEVA)

Pedido de certificados de residência fiscal ou 
RNH

Preenchimento da Declaração de Imposto 
Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
(IRS)

Consultoria

Análise do regime fiscal para residentes não 
habituais e sua aplicação a situações concretas

Alteração da residência fiscal de residente para 
não residente ou inverso

Apoio na obtenção do Numero de 
Identificação Fiscal (NIF)

Inscrição como Residente Não Habitual
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Registo de inicio / cessação de 
contratos de arrendamento ou 
alterações

Emissão de recibos de renda

Preenchimento da Declaração de 
Imposto Sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares (IRS)

Arrendamento 
de imóveis
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Alojamento
local
Enquadramento / Inicio de atividade

Registo do imóvel

Gestão do imóvel (criação de anúncios, 
gestão de reservas,
check-in e check-out, serviços de limpeza e 
manutenção, comunicação ao SEF, recolha 
da Taxa Turística de Dormida)

Emissão de faturas

Preparação e preenchimento de 
declarações fiscais

Consultadoria
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Troca de carta de condução

Pedido de autorização de residência

Pedido de certificado de cidadão da 
União Europeia

Inscrição no Serviço Nacional de Saúde

Inscrição no Serviço de Segurança Social

Legalização de veículo (processo 
burocrático)

Pedido de Via Verde

Adesão a seguro privado de saúde

Serviços 
administrativos
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Concierge
Limpeza e manutenção de casas, jardins 
e piscinas

Recolha e reencaminhamento de correio

Empregada(o) doméstica(o) / 
Cozinheira(o) durante a estadia

Motorista durante estadia

Aluguer de carro

Acompanhamento de obras

Verificação de eletrodomésticos, 
aquecimento central e ar condicionado

Preparação de imóvel para chegada de 
ocupantes

Transporte de e para o aeroporto
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Trabalhadores 
do serviço 
doméstico

Intermediação na contratação de seguros de 
acidentes de trabalho

Emissão de recibos mensais de processamento 
e declarações de rendimento

Entrega da Mod. 10

Gestão de pagamentos mensais de Segurança 
Social

Apoio no processo de imigração

Consultadoria

Obtenção do NIF

Obtenção do NISS (Numero de Identificação de 
Segurança Social)

Enquadramento junto da Segurança Social

Comunicação de admissão / cessação de 
trabalhadores

Simulação de vencimentos e contribuições

Alteração de regime contributivo (Salário 
convencional Vs Salário Real)
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Com uma visão inovadora 
e eficiente, a On.Corporate 
proporciona aos seus 
clientes um estilo de vida 
que se distingue pelos 
mais variados serviços 
que presta. 
A nossa missão é 
melhorar a vida de 
cada cliente oferecendo 
conforto e serviços 
personalizados que lhe 
proporcionem desfrutar 
o mais possível do seu 
tempo.



oncorporate.com

geral@oncorporate.com




