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Getting to the point

Rendimentos prediais - Comunicações de contratos, recibos
eletrónicos e anual
Foi publicada a Portaria n.º 98-A/2015, de 31 de
março, que aprova os modelos fiscais para efeitos
de cumprimento das obrigações de reporte
associadas a rendimentos prediais, em sede de
Imposto do Selo (IS) e de Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares (IRS),
nomeadamente:
 Declaração de comunicação de contratos de
arrendamento (declaração Modelo 2),
 Modelo do recibo eletrónico de quitação de
rendas; e
 Declaração anual de rendas (declaração
Modelo 44).

Comunicação de contratos
A declaração Modelo 2 deve ser entregue
eletronicamente através do Portal das Finanças,
para efeitos de registo de contratos de
arrendamento ou subarrendamento sendo ainda
devida em caso de alterações (como por
exemplo, alterações no valor de renda devida) ou
cessação do contrato.
Ao contrário do que sucedia até agora, em que se
exigia o pagamento do respetivo IS, diretamente
em qualquer serviço de finanças, a Autoridade
Tributária passa a emitir um documento único de
cobrança, pagável nas formas legalmente
previstas.

Emissão de recibo eletrónico

Comunicação anual de rendas

Passa a ser obrigatório a emissão dos recibos de
renda eletrónicos, através do Portal das Finanças,
pelas rendas recebidas ou colocadas à
disposição, exceto nos seguintes casos:

Todos os contribuintes que estejam dispensados
de proceder à entrega de recibos de renda
eletrónicos devem, até ao final do mês de janeiro
do ano seguinte àquele a que se referem as
rendas, enviar à Autoridade Tributária a
comunicação anual de rendas.

 Contribuintes que não tenham obrigação de
possuir caixa postal eletrónica e não tenham
auferido, ou não prevejam vir a auferir,
rendimentos prediais anuais superiores a duas
vezes o IAS (i.e. Euro 838,44);
 Contribuintes com idade igual ou superior a 65
anos;

Para este efeito, a declaração Modelo 44 poderá
ser preenchida e remetida à Autoridade Tributária
através do Portal das Finanças ou diretamente
em qualquer serviço de finanças.
Consulte a Portaria aqui

 Contribuintes que aufiram rendas ao abrigo
contratos abrangidos pelo Regime do
Arrendamento Rural.
Nestas situações, os contribuintes estão
igualmente dispensados da entrega da
declaração Modelo 2 por via eletrónica.
Os recibos de quitação em papel, emitidos nos
meses de janeiro a abril de 2015, devem ser
reemitidos eletronicamente, conjuntamente com o
recibo de quitação eletrónico referente ao mês de
maio de 2015.
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