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EEEENQUADRAMENTONQUADRAMENTONQUADRAMENTONQUADRAMENTO LLLLEGALEGALEGALEGAL

� Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, alterada pela Lei

n.º 29/2012, de 9 de Agosto

� Despacho n.º 11820-A/2012, de 4 de Setembro,

alterado pelo Despacho n.º 1661-A/2013, de 28

de Janeiro
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O O O O QUEQUEQUEQUE SESESESE PRETENDEPRETENDEPRETENDEPRETENDE? ? ? ? 

� Atrair investimento estrangeiro > dinamizar a

economia nacional

� Captação de novos fluxos e oportunidades de

negócio > combate da crise económica
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EEEEMMMM QUEQUEQUEQUE CONSISTECONSISTECONSISTECONSISTE????

Concessão de uma Autorização de Residência, a cidadãos de 
países terceiros, para efeitos de exercício de uma 

actividade de investimentoactividade de investimentoactividade de investimentoactividade de investimento

Requisito temporal mínimo de 
actividade de investimento:
5 anos (contados a partir da 5 anos (contados a partir da 5 anos (contados a partir da 5 anos (contados a partir da 
concessão da autorização de concessão da autorização de concessão da autorização de concessão da autorização de 

residência)residência)residência)residência)
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RRRREQUISITOSEQUISITOSEQUISITOSEQUISITOS
Exercício de qualquer actividade exercida pessoalmente 

ou através de uma sociedade que conduza à 
concretização de uma das seguintes situações, por um 

período mínimo de 5 anos:

Transferência de 
capitais no 

montante igual 
ou superior a 1 

milhão de euros

Criação de, pelo 
menos, 10 postos 

de trabalho

Aquisição de 
bens imoveis de 

valor igual ou 
superior a 500 

mil euros
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MMMMEIOSEIOSEIOSEIOS DEDEDEDE PROVAPROVAPROVAPROVA

•Declaração de uma instituição financeira 
atestando a transferência de capitais para 
conta de que seja primeiro ou único titular
•Certidão do registo comercial que ateste a 
detenção de participação social em sociedade

Transferência de capitalTransferência de capitalTransferência de capitalTransferência de capital

• Certidão actualizada da segurança social
Criação de postos de Criação de postos de Criação de postos de Criação de postos de 

trabalhotrabalhotrabalhotrabalho

• Certidão actualizada do registo predialAquisição de imóvelAquisição de imóvelAquisição de imóvelAquisição de imóvel
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OOOONDENDENDENDE REQUERERREQUERERREQUERERREQUERER? ? ? ? 

� Online (www.sef.pt)

� Postos diplomáticos e consulares portugueses

no estrangeiro

� Direcções e delegações regionais do SEF
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RRRREQUISITOSEQUISITOSEQUISITOSEQUISITOS GGGGERAISERAISERAISERAIS

� Passaporte válido

� Comprovativo de entrada e permanência legal

em território nacional

� Posse de meios de subsistência

� Ausência de condenação por crime punível em

Portugal com pena privativa de liberdade

superior a 1 ano
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RRRREQUISITOSEQUISITOSEQUISITOSEQUISITOS GGGGERAISERAISERAISERAIS ((((CCCCONTONTONTONT.).).).)

� Não se encontrar em período de interdição de

entrada em território nacional, subsequente a

medida de afastamento do país

� Ausência de indicação no sistema de

informação Schengen

� Ausência de indicação no Sistema Integrado de

Informação do SEF para efeitos de não

admissão
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MMMMÍNIMOÍNIMOÍNIMOÍNIMO DEDEDEDE PERMANÊNCIAPERMANÊNCIAPERMANÊNCIAPERMANÊNCIA

� 1111....ºººº AnoAnoAnoAno – 7 dias, seguidos ou interpolados

� SubsequentesSubsequentesSubsequentesSubsequentes períodosperíodosperíodosperíodos dededede 2222 anosanosanosanos – 14 dias,

seguidos ou interpolados

Possibilidade de renovação renovação renovação renovação da ARI
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RRRREAGRUPAMENTOEAGRUPAMENTOEAGRUPAMENTOEAGRUPAMENTO FAMILIARFAMILIARFAMILIARFAMILIAR

� O cidadão com autorização de residência válida

tem direito ao reagrupamento familiar com os

membros da família que se encontrem fora do

país, que dele dependam ou que com ele

coabitem, independente dos laços familiares

serem anteriores ou posteriores à entrada do

residente
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RRRREAGRUPAMENTOEAGRUPAMENTOEAGRUPAMENTOEAGRUPAMENTO FAMILIARFAMILIARFAMILIARFAMILIAR
((((CCCCONTONTONTONT.).).).)

� Consideram-se membrosmembrosmembrosmembros dadadada famíliafamíliafamíliafamília do

residente o cônjuge, os filhos menores, filhos

maiores que sejam solteiros e que se encontrem

a estudar em Portugal, ascendentes em linha

recta a cargo do residente, parceiro em regime

de união de facto

Necessidade de apresentação de 
pedidopedidopedidopedido – Decisão em 3 meses
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VVVVANTAGENSANTAGENSANTAGENSANTAGENS

Titulares 
de ARI

Circular 
livremente no 

espaço 
Schengen

Residir e 
trabalhar em 

Portugal

Reagrupamento 
familiar

Acesso ao 
processo de 
obtenção de 

cidadania

Acesso à 
autorização de 

residência 
Permanente
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CCCCONSIDERAÇÕESONSIDERAÇÕESONSIDERAÇÕESONSIDERAÇÕES FFFFINAISINAISINAISINAIS

� TopTopTopTop 6666 dosdosdosdos “Golden“Golden“Golden“Golden Visa”Visa”Visa”Visa” –––– China, Brasil, Rússia,

Angola, Africa do Sul, Colômbia

� Concessão de aproximadamente 470470470470 vistosvistosvistosvistos,

correspondentes a um volume de investimento

de 306,7 milhões de euros

� ““““Concorrência”Concorrência”Concorrência”Concorrência” (Espanha e Itália)
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CCCCONSIDERAÇÕESONSIDERAÇÕESONSIDERAÇÕESONSIDERAÇÕES FFFFINAISINAISINAISINAIS

OutrosOutrosOutrosOutros motivosmotivosmotivosmotivos::::

� inexistência de tributos sucessórios para

parentes directos

� Regime fiscal dos residentes não habituais

� Outros factores (clima, segurança, vasta rede

de transportes aéreos, instituições de ensino

internacionais, entre outras)
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LISBOA PORTO FUNCHAL SÃO PAULO LUANDA MAPUTO PRAIA DÍLI S.TOMÉ MACAU PEQUIM SHANGAI

O Regime fiscal dos 
Expatriados e dos 

Residentes não habituais
Mónica Respício Gonçalves (Associada Sénior)

Private Clients | French Desk
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� Criação  de um Regime Especial de IRS para Expatriados

� Prevista na Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014-
2020 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2013, de 23 de Dezembro)

� Mecanismo de incremento da competitividade fiscal, a par com a Reforma do IRC

� A ter lugar no 1.º Semestre de 2014

� Com vista a apoiar o esforço de conquista de novos mercados internacionais por 
parte das empresas portuguesas

� “Highlights”:

• ObjectivoObjectivoObjectivoObjectivo: : : : evitar que, quando um trabalhador de uma empresa portuguesa 
se desloque para o estrangeiro, tenha que alterar a sua residência fiscal;

• Âmbito subjectivoÂmbito subjectivoÂmbito subjectivoÂmbito subjectivo: : : : quadros e trabalhadores de empresas portuguesas que 
se encontrem deslocados a trabalhar no estrangeiro e que mantenham o 
vínculo a essas empresas.

A) Regime  Fiscal dos ExpatriadosA) Regime  Fiscal dos ExpatriadosA) Regime  Fiscal dos ExpatriadosA) Regime  Fiscal dos Expatriados
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� Regime espanhol, que poderá servir de base ao legislador português:

� Aplicável apenas a trabalhadores expatriados em países com ADT 
com Espanha ou que tenham um imposto sobre o rendimento das 
pessoas singulares e não sejam “paraísos fiscais”;

� Os trabalhadores mantêm a residência fiscal em Espanha;
� Isenção de imposto, em Espanha, sobre rendimento até cerca de €

60.000 (em 2013);
� A entidade patronal só sujeita a retenção na fonte, em Espanha, o 

rendimento excedente; 
� Dificuldades de aplicação relacionadas com a prova da verificação 

das condições legais para aplicação da isenção – prova das 
deslocações ao estrangeiro em trabalho (bilhetes de avião, aluguer 
de viatura ao serviço da empresa no outro país, facturas de 
alojamento e refeições no outro país). 

A) Regime  Fiscal dos Expatriados A) Regime  Fiscal dos Expatriados A) Regime  Fiscal dos Expatriados A) Regime  Fiscal dos Expatriados 
(Cont.)(Cont.)(Cont.)(Cont.)
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Quem é “residente não habitual”?Quem é “residente não habitual”?Quem é “residente não habitual”?Quem é “residente não habitual”?

� É “residente fiscal” em Portugal, porque:
� Esteve em território português por mais de 183 dias, 

seguidos ou interpolados, ou
� Tinha, a 31 de Dezembro do ano em causa, uma habitação 

com a intenção de mantê-la como sua residência habitual 
– carácter de permanência, eeee

� Não foi “residente fiscal” em Portugal nos últimos cinco anos.

• Basta cumprir estas condições?Basta cumprir estas condições?Basta cumprir estas condições?Basta cumprir estas condições?

� A lei exige um acto formal constitutivo do direito a ser 
tributado como “residente não habitual”: a inscrição, no 
cadastro de contribuintes, como “residente não habitual”.

B) Regime  Fiscal dos “Residentes não B) Regime  Fiscal dos “Residentes não B) Regime  Fiscal dos “Residentes não B) Regime  Fiscal dos “Residentes não 
Habituais”Habituais”Habituais”Habituais”
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ProcedimentosProcedimentosProcedimentosProcedimentos LocalLocalLocalLocal PrazoPrazoPrazoPrazo DocumentaçãoDocumentaçãoDocumentaçãoDocumentação Resposta da ATResposta da ATResposta da ATResposta da AT

1.º:1.º:1.º:1.º: Obtenção de NIF Obtenção de NIF Obtenção de NIF Obtenção de NIF 
e ie ie ie inscriçãonscriçãonscriçãonscrição como como como como 

“residente fiscal” em “residente fiscal” em “residente fiscal” em “residente fiscal” em 
PortugalPortugalPortugalPortugal

Qualquer Qualquer Qualquer Qualquer 
serviço de serviço de serviço de serviço de 
finançasfinançasfinançasfinanças

Até 31 de Até 31 de Até 31 de Até 31 de 
Dezembro do Dezembro do Dezembro do Dezembro do 

ano em que seano em que seano em que seano em que se
torna residentetorna residentetorna residentetorna residente

Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de 
contrato de contrato de contrato de contrato de 

arrendamento arrendamento arrendamento arrendamento 
ou de compra ou de compra ou de compra ou de compra 

de casade casade casade casa

No próprio actoNo próprio actoNo próprio actoNo próprio acto

2.º: Pedido de 2.º: Pedido de 2.º: Pedido de 2.º: Pedido de 
inscrição como inscrição como inscrição como inscrição como 
“residente não “residente não “residente não “residente não 

habitual”habitual”habitual”habitual”

Direcção de Direcção de Direcção de Direcção de 
Serviços de Serviços de Serviços de Serviços de 
Registo de Registo de Registo de Registo de 

ContribuintesContribuintesContribuintesContribuintes

Até 31 de Até 31 de Até 31 de Até 31 de 
Março do ano Março do ano Março do ano Março do ano 

seguinteseguinteseguinteseguinte

TodaTodaTodaToda aquela aquela aquela aquela 
que comprove que comprove que comprove que comprove 
que alterou a que alterou a que alterou a que alterou a 

residência fiscal residência fiscal residência fiscal residência fiscal 

Aguardar pela Aguardar pela Aguardar pela Aguardar pela 
análise do análise do análise do análise do 
processo;processo;processo;processo;
ppppodemodemodemodem serserserser
solicitados solicitados solicitados solicitados 

esclarecimentosesclarecimentosesclarecimentosesclarecimentos
adicionaisadicionaisadicionaisadicionais

� Como se processa na prática?Como se processa na prática?Como se processa na prática?Como se processa na prática?

B) Regime  Fiscal dos “Residentes não B) Regime  Fiscal dos “Residentes não B) Regime  Fiscal dos “Residentes não B) Regime  Fiscal dos “Residentes não 
Habituais” (Cont.)Habituais” (Cont.)Habituais” (Cont.)Habituais” (Cont.)
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� Tributação dos rendimentosTributação dos rendimentosTributação dos rendimentosTributação dos rendimentos:

FonteFonteFonteFonte dos dos dos dos 
rendimentosrendimentosrendimentosrendimentos

Tipo de rendimentosTipo de rendimentosTipo de rendimentosTipo de rendimentos SujeiçãoSujeiçãoSujeiçãoSujeição a a a a 
Imposto  Imposto  Imposto  Imposto  vsvsvsvs

IsençãoIsençãoIsençãoIsenção

Taxas aplicáveis (2014)Taxas aplicáveis (2014)Taxas aplicáveis (2014)Taxas aplicáveis (2014)

PortugalPortugalPortugalPortugal

Rendimentos do trabalho dependenteRendimentos do trabalho dependenteRendimentos do trabalho dependenteRendimentos do trabalho dependente SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos a IRSa IRSa IRSa IRS 20% (actividades de “elevado 20% (actividades de “elevado 20% (actividades de “elevado 20% (actividades de “elevado 
valor acrescentado”)*+3,5%valor acrescentado”)*+3,5%valor acrescentado”)*+3,5%valor acrescentado”)*+3,5%

RendimentosRendimentosRendimentosRendimentos do trabalho independentedo trabalho independentedo trabalho independentedo trabalho independente SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos a IRSa IRSa IRSa IRS 20% (actividades de “elevado 20% (actividades de “elevado 20% (actividades de “elevado 20% (actividades de “elevado 
valor acrescentado”)*+3,5%valor acrescentado”)*+3,5%valor acrescentado”)*+3,5%valor acrescentado”)*+3,5%

RendimentosRendimentosRendimentosRendimentos de capitais de capitais de capitais de capitais 
(juros, dividendos)(juros, dividendos)(juros, dividendos)(juros, dividendos)

SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos a IRSa IRSa IRSa IRS 28%*28%*28%*28%*

MaisMaisMaisMais----valiasvaliasvaliasvalias SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos a IRSa IRSa IRSa IRS 28%*28%*28%*28%*

RendimentosRendimentosRendimentosRendimentos prediaisprediaisprediaisprediais SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos a IRSa IRSa IRSa IRS 28%*28%*28%*28%*

PensõesPensõesPensõesPensões SujeitosSujeitosSujeitosSujeitos a IRSa IRSa IRSa IRS AtéAtéAtéAté 48%+3,5%+Até 5%48%+3,5%+Até 5%48%+3,5%+Até 5%48%+3,5%+Até 5%

* Com opção pelo englobamento

B) Regime  Fiscal dos “Residentes não B) Regime  Fiscal dos “Residentes não B) Regime  Fiscal dos “Residentes não B) Regime  Fiscal dos “Residentes não 
Habituais” (Cont.)Habituais” (Cont.)Habituais” (Cont.)Habituais” (Cont.)
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� Tributação dos rendimentos:Tributação dos rendimentos:Tributação dos rendimentos:Tributação dos rendimentos:

FonteFonteFonteFonte dos dos dos dos 
rendimentosrendimentosrendimentosrendimentos

Tipo de rendimentosTipo de rendimentosTipo de rendimentosTipo de rendimentos SujeiçãoSujeiçãoSujeiçãoSujeição a Imposto  a Imposto  a Imposto  a Imposto  vsvsvsvs IsençãoIsençãoIsençãoIsenção

EstrangeiroEstrangeiroEstrangeiroEstrangeiro

Rendimentos do trabalho dependente

IsentosIsentosIsentosIsentos, se: (i) tributados no Estado da 
Fonte sg ADT ouououou (ii) tributados no Estado 

da Fonte e não obtidos em território 
português (qdo não haja ADT)

Rendimentos do trabalho independente, em
actividades de prestação de serviços de
“elevado valor acrescentado”, com carácter
científico, artístico ou técnico, ou provenientes
da propriedade intelectual ou industrial, ou
ainda da prestação de informações
respeitantes a uma experiência adquirida no
sector industrial, comercial ou científico

IsentosIsentosIsentosIsentos, se: (i) tributados no Estado da 
Fonte sg ADT ouououou (ii) tributados no outro 
país, território ou região, sg Convenção 
Modelo da OCDE (qdo não haja ADT), 

desde que aqueles não constem da lista  
de paraísos fiscais e e e e rendimentos não 

obtidos em território português.
Rendimentos de capitais

(juros, dividendos)

Mais-valias

Rendimentos prediais

Pensões
IsentosIsentosIsentosIsentos, se: (i) tributados no Estado da 

Fonte sg ADT ouououou (ii) não obtidos em 
território português

B) Regime  Fiscal dos “Residentes não B) Regime  Fiscal dos “Residentes não B) Regime  Fiscal dos “Residentes não B) Regime  Fiscal dos “Residentes não 
Habituais” (Cont.)Habituais” (Cont.)Habituais” (Cont.)Habituais” (Cont.)
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•Entrega de declaração de IRS com Anexo L Anexo L Anexo L Anexo L 
(“residentes não habituais”), com indicação sobre: (i) 
opção pelo englobamento dos rendimentos de 
actividades de “elevado valor acrescentado”, e (ii) 
opção pela aplicação do método da isenção ou pelo 
método do crédito de imposto na eliminação da 
dupla tributação internacional 

Obrigações AcessóriosObrigações AcessóriosObrigações AcessóriosObrigações Acessórios

• 10 anos (renovável?)ValidadeValidadeValidadeValidade

B) Regime  Fiscal dos “Residentes B) Regime  Fiscal dos “Residentes B) Regime  Fiscal dos “Residentes B) Regime  Fiscal dos “Residentes 
não Habituais” (cont.):não Habituais” (cont.):não Habituais” (cont.):não Habituais” (cont.):
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ObrigadaObrigadaObrigadaObrigada

rogeriofernandesferreira@rffadvogados.ptrogeriofernandesferreira@rffadvogados.ptrogeriofernandesferreira@rffadvogados.ptrogeriofernandesferreira@rffadvogados.pt

monicarespiciogoncalves@rffadvogados.ptmonicarespiciogoncalves@rffadvogados.ptmonicarespiciogoncalves@rffadvogados.ptmonicarespiciogoncalves@rffadvogados.pt

martamachadoalmeida@rffadvogados.ptmartamachadoalmeida@rffadvogados.ptmartamachadoalmeida@rffadvogados.ptmartamachadoalmeida@rffadvogados.pt

Lisboa, 22 de Janeiro de 2014


