
   

 

 

 

 

 

 

 

 

O estatuto de Residente Não Habitual (RNH) confere ao contribuinte o benefício da aplicação de uma 

taxa fixa de 20% aos rendimentos líquidos que obteve em virtude do exercício de atividades de elevado 

valor acrescentado (EVA).  

Recentemente, o legislador optou por realizar alterações à tabela de atividades de elevado valor 

acrescentado que havia aprovado em 2010, através da Portaria n.º 230/2019, de 23 de julho.  

 O legislador alterou o catálogo de atividades elegíveis para os interessados que pretendam 

beneficiar do RNH que, de revelar uma redução genérica, representa uma abrangência maior 

de atividades que podem beneficiar do regime. 

 Tendo em conta as novas dinâmicas de criação de emprego, esta alteração incluiu, novas 

atividades, como por exemplo:  

 Diretor-geral e gestor de empresas,  

 diretor de serviços administrativos e comerciais,  

 diretor de produção e de serviços especializados, entre outras. 

 As atividades previstas na nova lista, ao contrário da anterior, têm correspondência direta 

com os códigos da Classificação Portuguesa de Profissões (CPP), que nos oferece uma 

descrição mais detalhada de cada uma das atividades em questão.  

 Os trabalhadores que se enquadrem nas atividades estipuladas na tabela em análise, devem 

cumprir um dos seguintes requisitos:  

a) Nível 4 de Qualificação do Quadro Europeu de Qualificações, 

b) Nível 35 da Classificação Internacional Tipo da Educação, 

c) 5 anos de experiência profissional devidamente comprovada. 

 

Estas alterações entram em vigor a 1 de janeiro de 2020. 



   

 

 

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), em relação ao exercício das atividades de elevado valor 

acrescentado entendia que, após inscrição como RNH, fosse executado, de seguida, um pedido de 

reconhecimento prévio da atividade em causa.  

Veio, agora, reconhecer que se trata de um benefício fiscal que não depende de reconhecimento, nos 

termos do regime em vigor.  

 Após a inscrição como RNH o contribuinte adquire os benefícios fiscais previstos para este 

regime desde que cumpra os requisitos aí previstos. 

 Apesar de não existir reconhecimento prévio, o contribuinte deve ter em sua posse os 

documentos que atestem o exercício da atividade e da respetiva remuneração.    

 

Esta alteração procedimental permite que o procedimento de inscrição como RNH seja muito mais 

célere, mas com maior risco, pois exige uma avaliação prévia mais detalhada e rigorosa de cada 

situação.  

 

 Os pedidos de reconhecimento de atividade de EVA ainda pendentes nos Serviços Centrais 

da AT devem ser objeto de arquivamento por inutilidade superveniente. 

 Os procedimentos de divergências da modelo 3 ainda pendentes devem ser apreciados e 

concluídos, uma vez que o novo entendimento não prejudica que o contribuinte deva estar 

munido dos elementos comprovativos do efetivo exercício. 

 Os processos de contencioso pendentes, designadamente recursos hierárquicos interpostos 

pelos contribuintes na sequência do indeferimento de pedidos de reconhecimento do 

exercício de atividade de EVA, devem ser apreciados e decididos. 
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e não 
deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt. 
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