
 

 

 

 

 

 

 

i) O que é o regime dos residentes não habituais? 

ii) Quem pode requerer? Quais os requisitos? 

iii) Quando tem que ser requerida a inscrição como residente não habitual? 

iv) Onde se requer a inscrição como residente não habitual e a quem se dirige o 

pedido? 

v) Que documentos são necessários para instruir o pedido de inscrição como residente 

não habitual? 

vi) Quais as atividades consideradas de elevado valor acrescentado?  

vii) Qual a vantagem da aplicação do instituto? 

viii) Quais as obrigações declarativas? 

ix) Quais os principais problemas detetados na prática? 

x) Qual a legislação e instruções administrativas aplicáveis? 

 

i) O que é o regime dos residentes não habituais? 

O regime fiscal dos residentes não habituais é um instituto criado pelo DL 249/2009, de 

23 de setembro, que visa atrair para Portugal indivíduos não residentes que 

desempenham atividades de elevado valor acrescentado ou de desenvolvimento da 

propriedade intelectual, industrial ou de know-how, bem como beneficiários de pensões 

obtidas no estrangeiro. 

  

ii) Quem pode requerer? Quais os requisitos? 

Os requisitos para o reconhecimento do estatuto de residente não habitual são: 

 a) o interessado não ter sido tributado como residente fiscal em Portugal em 

qualquer dos 5 anos anteriores àquele em que o estatuto é requerido; 

b) o interessado ser considerado residente fiscal em território português no ano 

relativamente ao qual pretende que tenha início a tributação como residente não 

habitual.  
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iii) Quando tem que ser requerida a inscrição como residente não habitual? 

A inscrição como residente não habitual pode ser requerida no momento da 

inscrição como residente em território português ou posteriormente até 31 de 

março do ano seguinte àquele em que se torne residente nesse território. 

 

iv) Onde se requer a inscrição como residente não habitual e a quem se dirige 

o pedido? 

Preferencialmente por via postal para a Direção de Serviços de Registo de 

Contribuintes sita na Avenida João XXI, n.º 76, 6.º, 1049-065 Lisboa. 

O pedido dirige-se ao Diretor de Serviços de Registo de Contribuintes. 

 

v) Que documentos são necessários para instruir o pedido de inscrição como 

residente não habitual? 

É necessário apresentar uma declaração que atesta que não se verificam os 

requisitos necessários para ser considerado residente em território português em 

qualquer dos 5 anos anteriores àquele em que pretenda que tenha início a 

tributação como residente não habitual. 

 

vi) Quais as atividades consideradas de elevado valor acrescentado?  

1 — Arquitetos, engenheiros e geólogos 

2 — Artistas plásticos, atores e músicos 

3 — Auditores, onde se incluem os consultores fiscais 

4 — Médicos e dentistas 

5 — Professores universitários 

6 — Psicólogos: 

7 — Algumas profissões liberais, técnicos e assimilados: 

701 — Arqueólogos; 

702 — Biólogos e especialistas em ciências da vida; 

703 — Programadores informáticos; 

704 — Consultoria e programação informática e atividades relacionadas com as 

tecnologias da informação e informática; 

705 — Atividades de programação informática; 

706 — Atividades de consultoria em informática; 

707 — Gestão e exploração de equipamento informático; 

708 — Atividades dos serviços de informação; 

709 — Atividades de processamento de dados, domiciliação de informação e 

atividades relacionadas; portais Web; 

710 — Atividades de processamento de dados, domiciliação de informação e 

atividades relacionadas; 

711 — Outras atividades dos serviços de informação; 

712 — Atividades de agências de notícias; 

713 — Outras atividades dos serviços de informação; 

714 — Atividades de investigação científica e de desenvolvimento; 

715 — Investigação e desenvolvimento das ciências físicas e naturais; 

716 — Investigação e desenvolvimento em biotecnologia; 

717 — Designers. 

8 — Investidores, administradores e gestores: 

801 — Investidores, administradores e gestores de empresas promotoras de 

investimento produtivo, desde que afetos a projetos elegíveis e com contratos de 
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concessão de benefícios fiscais celebrados ao abrigo do Código Fiscal do 

Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de setembro; 

802 — Quadros superiores de empresas. 

 

vii) Qual a vantagem da aplicação do instituto? 

Os indivíduos considerados residentes não habituais têm direito a ser tributados 

como residentes não habituais, com taxas mais favoráveis, durante um período de 

10 anos consecutivos e improrrogáveis, desde que em cada um dos anos sejam 

fiscalmente considerados residentes em Portugal. 

Assim nos rendimentos de fonte portuguesa as tributações são as 

seguintes: 

Rendimento do trabalho dependente – taxa de IRS 20%+3,5% 

Rendimento do trabalho independente – taxa de IRS 20%+3,5% 

Rendimentos de capitais, mais valias e rendimentos prediais – taxa de IRS 28% 

Pensões – taxa até 48%+3,5%+até 5% 

Nos rendimentos de fonte estrangeira as tributações são variáveis 

consoante as circunstâncias, podendo ficar isentos na medida em que se 

verifique o preenchimento de determinados requisitos. 

 

viii) Quais as obrigações declarativas? 

Devem ser declarados no anexo L à declaração Modelo 3 os rendimentos auferidos 

por residentes não habituais no território nacional em atividades de elevado valor 

acrescentado com caráter científico, artístico ou técnico (categorias A e B). 

 

ix) Quais os principais problemas detetados na prática? 

 Delongas na atribuição do estatuto de residente não habitual (média de 6 

meses para apreciação do pedido) 

 Exigência de documentação extra para comprovação da atividade 

profissional desempenhada (por vezes fruto de incompreensão ou de 

excesso de zelo por inútil burocracia) 

 Exigência (indevida) de comprovativo de tributação no país de residência 

anterior 

 Exclusão de algumas atividades importantes como os desportistas  

 As taxas de retenção na fonte de IRS sobre os rendimentos de trabalho 

dependente 

 

x) Qual a legislação e instruções administrativas aplicáveis 

 Decreto-lei 249/2009, de 23 de setembro 

 Portaria 12/2010, de 7 de janeiro 

 Circular 2/2010, de 6 de maio 

 Circular 9/2012, de 3 de agosto 

 

Lisboa, 18 de dezembro de 2014 

 Catarina Garcia de Matos 
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Esta apresentação informativa é geral e abstrata, não 

substitui o adequado aconselhamento profissional para 

cada caso em concreto, não devendo, por isso, servir de 

base suficiente para qualquer tomada de decisão 

específica. 

Para qualquer esclarecimento sobre o assunto, contacte-

nos. 
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