RESIDENTES NÃO HABITUAIS – REGIME FISCAL

RRNH

O QUE É O RRNH
O regime fiscal dos residentes não habituais
(RRNH) é aplicável a pessoas singulares que,

não tendo residência em Portugal para
efeitos fiscais nos últimos 5 anos, transfiram
para Portugal a sua residência fiscal.
O RRNH foi criado com a intenção de atrair

para

território

português

indivíduos

qualificados e com poder de compra. Essa
atração passa pela criação de um regime
fiscal apelativo e vantajoso para as pessoas
que preencham esses requisitos, sejam elas
profissionais ou pensionistas.
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Para além das vantagens do RRNH, Portugal oferece ainda inúmeras vantagens ao nível da
tributação, nomeadamente a não tributação na sucessão por morte e doações a familiares
directos, o que representa um grande benefício fiscal.
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AS VANTAGENS DO RNHH
Rendimentos obtidos em Portugal
Beneficia de uma taxa fixa de 20% de tributação
para rendimentos de trabalho dependente, ou
independente (Categoria A e B, respetivamente)
quando estes sejam provenientes de atividades
consideradas de elevado valor, nomeadamente
arquitetos,

engenheiros,

artistas,

auditores,

médicos, membros de órgãos de administração e
quadros superiores com poderes de vinculação.
Os rendimento prediais, juros, dividendos, maisvalias e royalties são tributados a uma taxa fixa
de 28%.

Rendimentos obtidos fora de Portugal
Pode beneficiar de uma isenção de tributação em
Portugal, desde que os rendimentos tenham sido

objeto de tributação no Estado da fonte e não se
considerem auferidos em território Português, tais
como salários, pensões, rendimento empresarial,
renda de imóveis, juros, dividendos, mais-valias e

royalties.
A título de exemplo, temos pensões que, dependendo
das regras da Convenção para eliminação de dupla
tributação em vigor entre Portugal e o Estado da fonte,
podem beneficiar de isenção dupla, o que faz com que
possa obter rendimentos de pensões completamente
livres de impostos.
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COMO OBTER O RRNH
•

Não pode ter sido residente fiscal em Portugal nos últimos 5 anos.

•

Caso preencha esse requisito, terá ainda que preencher uma das seguintes condições:
✓ Ter permanecido 183 dias, seguidos ou interpolados, em território Português;
✓ Dispôr, no dia 31 de Dezembro desse ano, de habitação em condições que façam supor a intenção

de a manter e ocupar como residência habitual;
✓ Ser, a 31 de Dezembro desse ano, tripulante de navios ou aeronaves, desde que os mesmos
estejam ao serviço de entidades com residência, sede ou direção efetiva em território Português;
✓ Desempenhe no estrangeiro funções ou comissões de carácter público, ao serviço do Estado

Português;
ou
✓ Constitua agregado familiar, desde que qualquer das pessoas a quem incumbe a direção deste
resida em território Português.
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PROCEDIMENTO PARA A OPÇÃO MAIS COMUM
“Dispôr, no dia 31 de Dezembro desse ano, de habitação em condições que façam supor a intenção de
a manter e ocupar como residência habitual”
1. Aquisição do Número de Identificação Fiscal

2. Fazer prova de uma morada portuguesa:
a) Contrato de arrendamento; ou
b) Escritura de compra e venda
3. Passar a residência fiscal para Portugal
4. Apresentar Requerimento para obter o RRNH

A decisão de concessão do estatudo de residentes não habituais deverá rondar os 5 meses.
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A solicitação do estatuto de residente não habitual terá

que ser requerida no máximo até dia 31 de Março do
ano seguinte àquele em que passou a residência fiscal
para Portugal.
O Regime aplicar-se-á por um período de 10 anos

consecutivos a contar, inclusive, com o ano da
inscrição.

O cidadão em cada ano tem que cumprir os requisitos referidos no âmbito subjetivo, caso contrário não
gozará o direito a ser tributado como residente não habitual podendo no entanto retomar o gozo deste
direito em qualquer um dos anos remanescentes ao longo de um período de 10 anos.
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EQUIPA CRS – DESK PORTUGAL MAIS
A equipa de advogados da Desk Portugal Mais é liderada
pela sócia responsável pelo departamento de Fiscal, a Dra.
Raquel Galinha Roque, com larga experiência na obtenção

do regime dos Residentes não Habituais, sendo uma equipa
multidisciplinar constituída também por advogados com
experiência na área do direito imobiliário.
Contacte-nos

ou

envie

um

email

com

a

sua

pretensão/necessidade para que lhe possamos apresentar
uma proposta de serviços jurídicos adaptada ao seu caso
concreto.

Mais informação em www.crs-advogados.com
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