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A Lei n.º 82-E/2014, de 31.12 consagra 

o arrendamento como uma verdadeira 

atividade económica, tendo sido 

instituída no artigo 115º, n.º 5, do CIRS 

a obrigatoriedade de os seus titulares 

emitirem recibo de quitação eletrónico 

de todas as importâncias recebidas pelo 

pagamento de rendas. 

 

i) Que rendas obrigam a emissão de 

recibo eletrónico? 

Para efeitos da lei são havidas como 

rendas:  

a) As importâncias relativas à cedência 

do uso do prédio ou de parte dele e aos 

serviços relacionados com a cedência;  

b) As importâncias relativas ao aluguer 

de maquinismos e mobiliários instalados 

no imóvel locado;  

c) A diferença, auferida pelo sublocador, 

entre a renda recebida do 

subarrendatário e a paga ao senhorio; 

d) As importâncias relativas à cedência 

do uso, total ou parcial, de bens 

imóveis, para quaisquer fins especiais, 

designadamente publicidade;  

e) As importâncias relativas à cedência 

do uso de partes comuns de prédios em 

regime de propriedade horizontal; 

f) As importâncias relativas à 

constituição, a título oneroso, de 

direitos reais de gozo temporários, 

ainda que vitalícios, sobre prédios 

rústicos, urbanos ou mistos;  

g) As indemnizações que visem 

compensar perdas de rendimentos 

prediais. 

ii) Quem deve emitir recibos de 

renda eletrónicos? 

Os sujeitos passivos de IRS, titulares de 

rendimentos da categoria F (prediais), 

quando não optem pela tributação no 

âmbito da categoria B (rendimentos 

empresariais). Optando pelas regras da 

categoria B – o que poderá em alguns 

casos trazer vantagens – deve ser 

entregue uma declaração de início ou de 

alteração de atividade. 

 

 

 

Obrigação de emissão de recibo de renda eletrónico, 

comunicação anual de rendas e comunicação de 

contratos de arrendamento 
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iii) A partir de quando é obrigatório 

emitir recibos de renda eletrónicos? 

A partir do mês de maio do corrente ano 

de 2015. 

 

iv) Como se emitem os recibos de 

renda eletrónicos? 

O preenchimento e emissão do recibo 

de renda eletrónico efetua-se 

obrigatoriamente no Portal das 

Finanças, no endereço eletrónico 

www.portaldasfinancas.gov.pt. 

v) É possível autorizar terceiros a 

emitir recibos de renda em nome de 

outrem? 

Sim, é possível. Tal menção deve ser 

efetuada no Portal das Finanças 

(contratos anteriores a abril de 2015) 

ou no momento da submissão da 

declaração modelo 2 do imposto de 

selo.  

 

E os 4 primeiros meses do ano vi) 

de 2015? 

Quanto aos recibos de quitação em 

papel, emitidos nos meses de janeiro a 

abril de 2015, devem ser passados 

eletronicamente individualmente no 

mesmo momento da emissão do recibo 

de renda referente ao mês de maio, 

sendo que esta obrigação não elimina a 

obrigação de entrega de recibo de 

quitação em papel aos inquilinos nos 

termos e nos prazos definidos na lei. 

 

vii) Quem fica dispensado de emitir 

recibos de renda eletrónicos? 

Ficam dispensados de emitir recibos de 

renda eletrónicos todos aqueles que 

cumulativamente: 

a) Não possuam, nem estejam 

obrigados a possuir, caixa postal 

eletrónica (estão obrigados a possuir 

caixa postal eletrónica os sujeitos 

passivos de IRC e de IVA); e 

b) Não tenham auferido, no ano 

anterior, rendimentos da categoria F em 

montante superior a € 838,44 ou, não 

tendo auferido naquele ano qualquer 

rendimento desta categoria, prevejam 

que lhes sejam pagas ou colocadas à 

disposição rendas em montante não 

superior àquele limite.  

Ficam igualmente dispensados da 

obrigação de emissão de recibos de 

renda eletrónicos:  

a) As rendas correspondentes aos 

contratos abrangidos pelo Regime do 

Arrendamento Rural; 

b) Os sujeitos passivos que sejam 

titulares de rendimentos da categoria F 

e que tenham, a 31 de dezembro do 

ano anterior àquele a que respeitam tais 

rendimentos, idade igual ou superior a 

65 anos.  

Os sujeitos passivos que não estejam 

obrigados à emissão do recibo de renda 

eletrónico, podem optar pela sua 

emissão, ficando a partir do primeiro 

recibo sujeitos às regras gerais de 

emissão por esta via, devendo, sendo 

caso disso, emitir na mesma data os 

recibos de renda eletrónicos referentes 

às rendas auferidas nos meses 

anteriores do mesmo ano.  

 

viii) O que devem fazer os sujeitos 

excluídos da emissão de recibos de 

renda eletrónicos (e que não 

tenham optado por ela)? 

Esses sujeitos têm de entregar à AT 

uma comunicação anual de rendas, a 

declaração modelo 44, com a 

discriminação dos rendimentos em 

causa até ao fim do mês de janeiro de 

cada ano por referência ao ano anterior. 

Esta declaração pode ser entregue por 

transmissão eletrónica de dados através 

do Portal das Finanças ou em suporte de 

papel em qualquer serviço de finanças. 

 

ix) É possível anular recibos de 

renda eletrónicos? 

Sim, é possível anular os recibos de 

renda a pedido do emitente, submetido 
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no Portal das Finanças, até ao fim do 

prazo para entrega da declaração de 

IRS. Nesse caso a AT irá comunicar esse 

facto à entidade a quem o recibo havia 

sido emitido. 

 

x) o que poderá acontecer caso não 

cumpra as novas obrigações de 

comunicação de contratos de 

arrendamento e de emissão de 

recibos de renda eletrónicos? 

O não cumprimento das novas 

obrigações dará lugar à aplicação de 

uma coima, sendo que por despacho do 

Senhor Secretário de Estado dos 

Assuntos Fiscais foi determinada a 

dispensa de coima relativamente às 

faltas cometidas até novembro de 2015. 

 

xi) como devem ser comunicados os 

contratos de arrendamento que 

produzem efeitos a partir de 31 de 

março de 2015? 

É obrigatório comunicar à AT os 

contratos de arrendamento, 

subarrendamento e respetivas 

promessas, bem como as suas 

alterações e cessação. Essa 

comunicação deve ser feita até ao fim 

do mês seguinte ao do início do 

arrendamento ou subarrendamento, das 

alterações, da cessação ou, no caso de 

promessa, da disponibilização do bem 

locado, em declaração de modelo oficial. 

Por cada contrato de arrendamento ou 

subarrendamento, suas alterações e 

cessação, bem como contrato 

promessa, deve apresentar-se uma 

declaração modelo 2. 

A declaração modelo 2 deve ser 

entregue pelo locador (senhorio) por 

transmissão eletrónica de dados através 

do Portal das Finanças, sendo que os 

sujeitos passivos dispensados da 

obrigação de emissão de recibo de 

renda eletrónico podem cumprir as 

obrigações de entrega da modelo 2 em 

qualquer serviço de finanças.  

Se houver mais de um locador, 

sublocador ou promitente, basta que um 

deles apresente a declaração, desde que 

nela identifique os outros. 

 

Diplomas relevantes sobre a matéria: 

 Lei n.º 82-E/2014, de 

31.12.2014 que alterou o CIRS 

 Portaria n.º 98-A/2015, de 

31.03.2015 

 Ofício Circulado n.º 20176 de 

02.04.2015 

 Ofício Circulado n.º 20177 de 

30.04.2015 

 Despacho do Senhor Secretário 

de Estado dos Assuntos Fiscais 

n.º 101/2015.XIX de 30.04.2015 

 

 

  

  

  

  

 

 

Lisboa, 12 de maio de 2015 

 Catarina Garcia de Matos 

 Mariana Marreiros 
Sara Pires e Figueira  
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Esta apresentação informativa é geral e abstrata, não substitui o 

adequado aconselhamento profissional para cada caso em 

concreto, não devendo, por isso, servir de base suficiente para 

qualquer tomada de decisão. 

Para qualquer esclarecimento sobre o assunto, contacte-nos. 
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