
RESIDENTE
NÃO HABITUAL
INCENTIVOS FISCAIS



O regime do RNH, com taxas reduzidas de tributação, foi desenhado para 

atrair reformados e certas categorias de profissionais e empreendedores 

que possam trazer valor para Portugal a nível de experiência, conhecimen-

to, desenvolvimento de negócios, competências de exportação e aumento 

do consumo interno.

QUEM PODE REQUERER?

Qualquer pessoa!

Contudo, os reformados e os profissionais de actividades com carácter 

técnico, artístico ou científico são os que mais beneficiam deste regime 

fiscal.

EM QUE CONDIÇÕES
• Nos últimos 5 anos não ter sido considerado residente em Portugal;
• Provar a intenção de manter e ocupar uma residência em Portugal.

COMO REQUERER?
• O estatuto de residente fiscal não habitual deve ser requerido
   até 31 de Março do ano seguinte em que a atribuição do
   estatuto deva produzir efeitos.

POR QUANTO TEMPO?
• O regime pode ser usufruído até um máximo de 10 anos,
sendo no entanto possível interromper o período e requerer
mais tarde para completar os anos restantes.
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• Rendimentos com origem em Portugal

Os rendimentos de trabalho dependente e independente
ficam sujeitos a uma taxa de IRS reduzida de 20% com 
possibilidade de deduções fiscais.

• Rendimentos de origem externa

Portugal isenta os rendimentos de origem externa desde que 
esses rendimentos estejam sujeitos a tributação nesse 
estado – mesmo no caso de não haver uma efectiva tributação.

Dependendo do país e do tipo de rendimento, é possível uma 
completa isenção de tributação.

BENEFICIA TAMBÉM DE:

• Inexistência de imposto sobre fortunas ou património;
• Inexistência de imposto sucessório;
• Isenção de imposto sobre doações realizadas a favor de
familiares directos (cônjuge, filhos ou pais).
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