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         Advogados / Lawyers/ Avocats 

 

 

O NOVO PARADIGMA FISCAL DO ARRENDAMENTO 

  

 

 

Na sequência da reforma da tributação das pessoas singulares, introduzindo alterações 
profundas no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o 
arrendamento passou a ser considerada uma verdadeira atividade económica, 
possibilitando a dedução da maioria dos gastos que sejam efetivamente suportados e 
pagos pelos titulares de rendimentos prediais. 
Neste âmbito, a 31 de Março de 2015, foi publicada a Portaria 98-A/2015, a qual vem 
regular três novas obrigações para os contribuintes, que detenham rendimentos 
prediais (rendas), sejam estes provenientes de arrendamento urbano ou rural: 
 

a) a emissão de recibo de quitação de rendas electrónico em modelo oficial,  de 
todas as importâncias recebidas dos seus inquilinos,  pelo pagamento das 
rendas; 

b)  e/ou entregarem à AT, até ao fim do mês de Janeiro de cada ano, por referência 
ao ano anterior,  uma declaração de modelo oficial com a discriminação desses 
rendimentos; 

c) comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) dos contratos de 
arrendamento, subarrendamento e respetivas promessas, bem como das suas 
alterações e cessação, até ao fim do mês seguinte ao do início do arrendamento 
ou do subarrendamento, das alterações, da cessação ou, no caso de promessa, 
da disponibilização do bem locado, em declaração de modelo oficial. 

 
A mencionada portaria entra em vigor no dia 1 de abril de 2015, ainda que a obrigação 
de emissão do recibo de renda eletrónico produza efeitos retroativos a 1 de janeiro de 
2015. 

A. Recibo de renda electrónico 
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São obrigados à emissão do recibo de renda eletrónico os sujeitos passivos de IRS, 
titulares de rendimentos da categoria F, pelas rendas recebidas ou colocadas à 
disposição, ainda que a título de caução ou adiantamento, quando não optem pela sua 
tributação no âmbito da categoria B (rendimento empresarial). 

Excepções de não aplicação da obrigatoriedade da emissão do recibo renda 
electrónico: 

 
1ª) aos contribuintes que não possuam, nem estejam obrigados a possuir, caixa postal 
electrónica e que não tenham auferido, no ano anterior, rendimentos da categoria F em 
montante superior a duas vezes o valor do IAS (838,44€); 
2ª) aos contribuintes que recebem rendas correspondentes aos contratos abrangidos 
pelo Regime do Arrendamento Rural; 
3ª) aos contribuintes com idade igual ou superior a 65 anos. 
O preenchimento e emissão do recibo de renda eletrónico efetua-se obrigatoriamente 
no Portal das Finanças, no endereço eletrónico www.portaldasfinancas.gov.pt. 
 
O recibo de renda é emitido em duplicado, destinando-se o original a dar quitação das 
rendas recebidas da contraparte, ficando o duplicado para o emitente. 
 
Os recibos de renda emitidos ficam disponíveis para consulta no Portal das Finanças, 
durante o período de 4 anos, sendo no período inicial de 2 nos, possível fazer a 
consulta imediata e no restante período a pedido dos interessados, no portal. 
 
A anulação dos recibos de renda, entretanto emitidos, é possível, mas depende de 
pedido do emitente, a submeter obrigatoriamente no Portal das Finanças, até ao termo 
do prazo legal para a entrega de respetiva declaração de rendimentos do IRS. 
 
É preciso ter especial atenção ao facto dos recibos de quitação em papel 
emitidos nos meses de janeiro a abril do ano de 2015 terem de ser emitidos 
eletronicamente conjuntamente com o recibo de renda eletrónico emitido no 
mês de maio do mesmo ano. 
 
 

B. Declaração Anual de Rendimentos Prediais (declaração modelo 44) 
 

A apresentação desta declaração é apenas obrigatória para os contribuintes que 
estejam dispensados e que não tenham optado pela emissão do recibo eletrónico de 
rendas. 

 
A apresentação da referida pode ser cumprida por transmissão eletrónica de dados no 
Portal das Finanças ou através da apresentação da declaração em suporte papel junto 
de qualquer serviço de finanças, na qual serão discriminados todos os rendimentos 
prediais do ano anterior. 
 
A declaração modelo 44 considera -se apresentada na data em que é submetida, 
podendo o sujeito passivo, no prazo de 30 dias, corrigir eventuais erros impeditivos da 
validação da declaração, sob a pena da mesma não ser considerada. 
 

 
C. Declaração de Comunicação de Contratos de arrendamento e afins 

(declaração modelo 2 do Imposto do Selo) 
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Por cada contrato de arrendamento ou subarrendamento, respetivas alterações e 
cessação, bem como contrato promessa com a disponibilização do bem locado, deve 
ser apresentada uma declaração modelo 2. 

 
A declaração modelo 2 deve ser entregue por transmissão eletrónica de dados no 
Portal das Finanças, no endereço eletrónico www.portaldasfinancas.gov.pt. 
 
Em seguida, após a submissão da declaração, será liquidado o imposto de selo 
correspondente (a relembrar 10% sobre o valor da renda), com a emissão do 
respectivo DUC, para pagamento junto das entidades autorizadas (bancos, correios, 
tesourarias das Finanças, etc). 
 
A declaração modelo 2 considera-se apresentada na data em que é validada e 
submetida. 
 
Veronica Pisco 

 

 (Advogada Pós-Graduada em Fiscalidade) 

 

24/04/2015 
 

Nota: Todo o conteúdo deste site é protegido por Direitos de Autor e Direitos Conexos, e Direitos da Propriedade 

Industrial, ao abrigo das leis Portuguesas e da União Europeia, convenções internacionais e outras leis, não 

podendo ser utilizado, sem consentimento, de Verónica Pisco – Law Office. Pelo que, o conteúdo presente neste 

site não poderá ser copiado, alterado ou distribuído salvo com autorização expressa. 

 

 


