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A) Regime Fiscal dos “Residentes não Habituais”:

• 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 habituação 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 condiçõesBasta cumprir estas condiçõesBasta cumprir estas condiçõesBasta 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”.

• Como se processa na prática?Como se processa na prática?Como se processa na prática?Como se processa na prática?

ProcedimentosProcedimentosProcedimentosProcedimentos LocalLocalLocalLocal PrazoPrazoPrazoPrazo DocumentaçãoDocumentaçãoDocumentaçãoDocumentação Resposta da ATResposta da ATResposta da ATResposta da AT

1.º: Obtenção de NIF e 
inscrição como “residente 

fiscal” em Portugal

Qualquer serviço 
de finanças

Até 31 de Dezembro 
do ano em que se

torna residente

Cópia de contrato de 
arrendamento ou de 

compra de casa

No próprio acto

2.º: Pedido de inscrição 
como “residente não 

habitual”

Direcção de 
Serviços de 
Registo de 

Contribuintes

Até 31 de Março do 
ano seguinte

Toda aquela que 
comprove que 

alterou a residência 
fiscal 

Aguardar pela análise 
do processo; podem

ser solicitados 
esclarecimentos

adicionais
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A) Regime Fiscal dos “Residentes não Habituais” (cont.):

• 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

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

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

Rendimentos do trabalho independente Sujeitos a IRS 20% (actividades de “elevado 
valor acrescentado”)*+3,5%

Rendimentos de capitais 
(juros, dividendos)

Sujeitos a IRS 28%*

Mais-valias Sujeitos a IRS 28%*

Rendimentos prediais Sujeitos a IRS 28%*

Pensões Sujeitos a IRS Até 48%+3,5%+Até 5%

* Com opção pelo englobamento
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A) Regime Fiscal dos “Residentes não Habituais” (cont.):

• 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
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A) Regime Fiscal dos “Residentes não Habituais” (cont.):

• Obrigações acessórias:

• 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 

• Validade:

• 10 anos (renovável?)
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