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REGIME FISCAL DOS
RESIDENTES NÃO HABITUAIS

MEMBRO ASSOCIADO DA
ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE
ADVOGADOS (AEA)

Pelo Decreto-lei n.º 249/2009 de 23
de setembro, foi criado, em sede do
Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares (IRS), um
regime fiscal mais vantajoso para
residentes não habituais. Note-se
que este regime foi enxertado no
Código Fiscal de Investimento.
A vantagem do presente regime
reside, por um lado, no facto de
que todos os rendimentos de fonte
portuguesa
obtidos
por
trabalhadores não residentes que se
incluam
na
categoria
de
trabalhadores
dependentes
(categoria A) e independentes
(categoria B), terem uma redução
de 20% em sede de IRS. Por outro
lado, se a fonte do rendimento for
estrangeira, prevê-se que haja uma

eliminação da dupla tributação
PORTO
jurídica internacional pelo método
R. Sta. Catarina,
1480, 4º, S. 4.2/4.3
de isenção. Para tal, cada categoria
4000-448
tem os seus requisitos. Assim, caso
Porto
Portugal
o trabalhador esteja na categoria de
trabalhador dependente (categoria
LISBOA
A), tem de ser tributado no Estado
(em parceria)
Contratante, em conformidade
Rua de Campolide,
com a convenção para eliminação
31, 1º Dto.
da
dupla
tributação.
Em
1070-026
alternativa, seja tributado no outro
Lisboa - Portugal
país, território ou região, nos casos
em que não exista convenção para
SÃO PAULO
eliminar a dupla tributação
(em parceria)
celebrada por Portugal, desde que
Rua Tabatinguera,
os rendimentos, pelos critérios
140, 17º - Centro
01020-901 São
previstos no n.º 1 do art.º 18.º do
Paulo
- SP - Brasil
Código
do
Imposto
sobre
rendimentos Singulares (CIRS),
não sejam de considerar obtidos
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O presente beneficio
fiscal aplica-se não só a
estrangeiros que se
queiram fixar em
Portugal, como também
a todos os portugueses
que saíram do país e têm
intenção de regressar
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não sejam de considerar obtidos
em território português. Caso as
categorias sejam a B (trabalho
independente), E (rendimentos de
capitais), F (rendimentos prediais)
e G (rendimentos derivados de
mais-valias) é necessário verificar
se se pode ser tributado no outro
Estado
contratante,
em
conformidade com convenção para
eliminar a dupla tributação
celebrada por Portugal com esse
Estado, ou possam ser tributados
no outro país, território ou região,
em conformidade com o modelo de
convenção
fiscal
sobre
o
rendimento e o património da
OCDE.
Se o rendimento disser respeito a
rendimentos da categoria H
(pensões), é necessário que sejam
tributados no outro Estado

com as regras estabelecidas no
artigo 15.º, n.º 1 do CIRS, isto é, de
acordo com o previsto em
convenção para eliminar a dupla
tributação celebrada por Portugal
com esse Estado; existindo ou não
existindo essa convenção, poderá
aplicar-se a norma unilateral para
eliminação da dupla tributação
jurídica internacional.
Assim
sendo,
pode
solicitar este regime todo aquele
que seja considerado, ao abrigo do

O residente não habitual
pode usufruir durante 10
anos não prorrogáveis do
regime, findo este prazo
será tributado de acordo
com as regras gerais do
CIVA

REGIME FISCAL DOS
RESIDENTES NÃO
artigo 16.º, n.º 1 do CIRS, residente HABITUAIS

contratante, em conformidade com
convenção para eliminar a dupla
tributação celebrada por Portugal
com esse Estado; ou pelos critérios
previstos no n.º 1 do art.º 18.º do
CIRS não sejam de considerar
obtidos em território português.
Caso se esteja perante outro tipo de
rendimentos
obtidos
no
estrangeiro que não beneficiem do
regime fiscal para residentes
habituais, os mesmos serão
tributados em Portugal de acordo
com as regras estabelecidas no
geral@nfs-advogados.com
artigo 15.º, n.º1 do CIRS, isto é, de

em território português no ano
PORTO
relativamente ao qual pretenda que
R. Sta. Catarina,
tenha inicio a tributação como
1480, 4º, S. 4.2/4.3
residente habitual.
4000-448
Pode, ainda, requerer o regime,
Porto - Portugal
aquele que não tenha sido
considerado residente em território
LISBOA
português em qualquer dos cinco
(em parceria)
Rua de Campolide,
anos anteriores como residente
31, 1º Dto.
habitual.
1070-026
O presente beneficio fiscal aplicaLisboa
Portugal
se não só a estrangeiros que se
queiram fixar em Portugal, como
SÃO PAULO
também a todos os portugueses que
(em parceria)
saíram do país e têm intenção de
Rua Tabatinguera,
regressar.
140, 17º - Centro
Por fim, diga-se que o residente
01020-901 São
não habitual pode usufruir durante
Paulo - SP - Brasil
10 anos não prorrogáveis do
regime.
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