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REGIME DOS RESIDENTES NÃO HABITUAIS II
REFORMA IRS 2015

O regime de tributação dos residentes não habituais sofreu algumas
A Reforma do Código do IRS

alterações com a recente reforma do IRS para o ano 2015, tendo

vem estabelecer uma residên-

como ponto principal a consideração de residente para efeitos

cia fiscal parcial.

fiscais, em Portugal.

A aplicação do regime de tributação dos residentes não habituais

em

território

nacional

poderá ser, deste modo, considerada desde o primeiro dia da
permanência em Portugal, e
não desde o primeiro dia do
ano.
Luisa Campos Ferreira
(luisa.ferreira@jpab.pt)

Como referido no nosso BLINK anterior, relativo a esta matéria, é
considerado residente não habitual a pessoa singular que seja
considerado residente em Portugal e que não o tenha sido nos últimos cinco anos.
A inscrição como residente não habitual, por requerimento a entregar pelo sujeito passivo em qualquer Serviço de Finanças, poderá
ocorrer desde o primeiro momento em que se considere residente
em Portugal ou, no limite, até ao dia 31 de Março do ano seguinte,
sendo certo que tal regime vigorará por um período de dez anos.

www.jpab.pt
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