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Subdiretores-Gerais 
Diretores de Servicos 
Diretores de Financas 
Diretores de Alfandegas 
Chefes das Equipas Multidisciplinares 
Chefes dos Servicos de Financas 
Coordenadores das Lojas do Cidadao 

Assunto: COMUNICAc;:AO DOS CONTRATOS DE AR RENDAMENTO - VE RBA 2 DA TABELA GERAL DO 
IMPOSTO DO SELO (TGIS) - AL TERAC;:OES AO REGIME 

No dia 01 de abril de 2015, entraram em vigor as alteracoes ao Codigo do Imposto do 8el0 

(C IS) - artigos 5°, 8°, 23 .°, 41 .°, 42°, 44.° e 60.°, introduzidas pela Lei do Orcamento do 

Estado para 0 ana de 2015 (LOE 2015). 

Nessa sequencia, foram efetuadas significativas alteracoes no sistema de gestao e controlo 

dos contratos de arrendamento, ate aqui vigente, atraves da desmaterializacao, simplificacao e 

automatizacao de procedimentos. 

Neste contexto, pretende-se com 0 presente oficio circulado: 

Clarificar os efeitos praticos das alteracoes legislativas, destacando os seus aspetos mais 

inovadores e estabelecendo uma correspondencia entre os procedimentos anteriormente 

adotados e aqueles que sao agora implementados; e, 

Definir 0 enquadramento a aplicar a situacoes de transicao que se venham a verificar, face a 

ausencia de um regime transitorio. 

I - Alteracao de Procedimentos 1 

1.1 Comunicacao dos contratos (art.o 60.° do CIS): 

Com a entrada em vigor das alteracoes, passa a ser da exclusiva responsabilidade dos 

locadores e sublocadores comunicar a Autoridade Tributaria e Aduaneira (AT) os contratos 

~ 1 Consultar 0 Ouadra I que e parte mtegrante do presente Oficlo-Clrculado 
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de arrendamento, subarrendamento e respetivas promessas, bem como as suas altera c;:6es e 

cessac;:ao. 

Esta comunicac;:ao e efetuada ate ao fim do mes seguinte ao do inicio do arrendamento, do 

subarrendamento, das alterac;:6es, da cessac;:ao ou , no caso de promessa, da disponibilizac;:ao 

do bem locado, atraves da dec laracao modelo 2 do Imposto do Selo, aprovada pela Porta ria 

nO 98-A/2015 , de 31 de marc;:o (Portaria). 

Com a comunicac;:ao dos contratos de arrendamento atraves da referida declarac;:ao, deixa de 

ser obrigatoria a apresentac;:ao de um exemplar do contrato, sem prejuizo da sua entrega no 

servi c;:o de financ;:as competente caso seja essa a pretensao do respetivo locadorl sublocador. 

A declarac;:ao modele 2 deve ser entregue por transmissao eletronica de dados no Portal das 

Financ;:as (art .' 3.', n.' 1 da Portaria). 

No entanto, esta obrigac;:ao declarativa pode ser cumprida em qualquer servic;:o de financ;:as , 

nos casos em que os sujeitos passivos preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos 

(art .o 3.°, n,o 2 e art.o 5,°, n.o 2 da Portaria) : 

• Nao possuam, nem estejam obrigados a possuir, caixa postal eletronica , nos termos do 

art.o 19.0 da Lei Geral Tributaria; 

• Nao tenham auferido, no ana anterior, rendimentos da categoria F em montante superior a 

duas vezes 0 valor do IAS2 ou , nao tendo auferido naquele ana qualquer rendimento desta 

categoria, prevejam que Ihes sejam pagas ou colocadas a disposic;:ao rendas em montante 

nao superior aquele limite. 

A referida obrigac;:ao pode ainda ser cumprida em qualquer servic;:o de financ;:as pelos sujeitos 

passivos que sejam titulares de rendimentos da categoria F e tenham , a 31 de dezembro do 

ana anterior aquele a que respeitam tais rendimentos, idade igual ou superior a 65 anos (art.' 3.', 

n.o 2 e art .o 5.°, n.O 3, b) da Portaria) . 

Nos casos em que a obrigac;:ao pode ser cumprida junto dos Servic;:os de Financ;:as e 0 sujeito 

passiv~ nao opte pela comunicac;:ao por transmissao eletronica de dados: 

~ Em 2014 e 20 15 - € 41 9,22"2 = E 838,44 
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• A declara~ao devera ser imediatamente recolhida pelos Servi~os de Finan~as , em front 

office, na aplica~ao informatica na Intranet. 

• Excecionalmente e ate a entrada em produ~ao da ap l ica~ao informatica na Intranet, os 

servi~os de f i nan~as deverao ace itar a declara~ao em suporte papel. 

Da mesma forma, no Regime do Arrendamento Rural' , por op~ao do sujeito passiv~ , as 

obriga~6es de entrega do contrato agricola ou florestal e das respetivas altera~6es podem ser 

cumpridas atraves da declara~ao modelo 2 em qualquer servi~o de finan~as . Esta opcao nao 

dispensa a obrigacao de apresentacao do original do contrato. 

1.2 Liguidacao e Pagamento do imposto 

o sujeito passiv~ de imposto e sempre 0 locador ou 0 sublocador4 (art .' 2.', n.' 1, alinea g) do CIS). 

A obriga~ao tributaria nasce na data do inicio do arrendamento, subarrendamento, das 

altera~6es com aumento de renda, ou, no caso de promessa, da disponibiliza~ao do bem 

locados (art .' 5.' , n.' 1, al inea v) do CIS) . 

o imposto e liquidado pela AT com base na declara~ao modelo 2 e na sequencia da sua 

submissao p~r transmissao eletr6nica de dados ou da sua recolha por parte dos Servi~os de 

Finan~as (art.' 23.', n.' 8 do CIS e art.' 4.', n.' 1, da Portaria) . 

Nos casos em que 0 sujeito passiv~ e 0 declarante, e imediatamente liquidado 0 imposto e 

emitido documento unico de cobran~a (DUC) , 0 qual deve ser pago ate ao fim do mes seguinte 

ao do inicio do arrendamento, do subarrendamento, das altera~6es ou, no caso de promessa, 

da disponibiliza~ao do bem locado (art.' 4' , n.' 2, da Porta ria e art ' 44.', n.' 6 do CIS). 

Nos casos em que 0 sujeito passiv~ nao e 0 declarante, bem como nas situa~6es em que nao 

seja possivel liquidar 0 imposto de imediato, sera emitido central mente um DUC que sera 

notificado ao sujeito passivo para pagamento no prazo de 30 dias (art.' 44 .' , n.' 3 do CIS) . 

3 N 0s 3 e 5 do art 0 6 0 do OL nO 29412009, de 13 de outubro 
• Independenlemenle de se Iralar de urn particular. de uma pessoa colehva ou de uma pessoa smgular no exerciCIO de uma allv_dade de comerCIO 

Industria au preslaCaO de servlCOs e de 0 contrato ser apresenlado. para qualsquer efe_tos. Junlo das enlldades prevlstas na alinea a) do n01 do art 0 

2" do CIS 

~ Idem 
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Em qualquer dos casos, sempre que 0 imposto deva ser liquid ado com base na declarar;;ao 

modelo 2, deixa de ser utilizada a Oeclarar;;ao de Retenr;;6es de IRSIIRC e do Imposto do Selo 

(guia multi imposto) para esse efeito (entrega do impasto do Selo da verba 2 da TGIS) . 

No contrato nao deve ser efetuada qualquer menr;;ao ao valor do imposto e a data da liquidar;;ao 

(a rt .' 23.', n' 6 do CIS). A prova da comunicar;;ao do contrato a AT sera efetuada por meio da 

exibir;;ao de um comprovativo a obter no Porta l das Finanr;;as apos a submissao da declarar;;ao 

modelo 2 ou no servir;;o de finanr;;as apos a sua apresentar;;ao. 

Sempre que haja lugar a qualquer isenr;;ao a mesma deve ser indicada no campo 25 da 

declarar;;ao modele 2. 

II - Aplicar;;iio da lei no tempo· 

o novo regime de tributar;;ao pela verba 2 da TGIS , instituido pela LOE 2015, aplica-se aos 

contratos de arrendamento , subarrendamento, respetivas promessas com disponibilizar;;ao do 

bem locado, bem como suas alterar;;6es e cessar;;ao, cujo inicio, disponibilizar;;ao do bem 

locado, produr;;ao de efeitos das alterar;;6es ou cessar;;ao, consoante os casos , se verifique a 

partir de 1 de abril de 2015 (art ' 206.' , n.' 2 da Lei n.' 82·8/2014, de 31 de dezembro e art.' 12' da Portaria). 

Na au sen cia de um regime transit6rio que regule a aplicacao da lei no tempo, importa definir 0 

enquadramento a aplicar, design ada mente, a situar;;6es juridicas especificas constituidas na 

vigencia da lei anterior mas cujo prazo de cumprimento ocorre na vigencia da nova lei. 

11. 1 Contrato celebrado ate 31.03.2015, cuio inicio, disponibilizaciio do bern locado ou 

produciio de efeitos das alteracoes ocorre ate 31.03.2015 

Estes contratos sao tratados na aplicar;;ao informatica como "contratos antigos". Neste caso, se 

o sujeito passivo comunicar 0 respetivo contrato at raves da declarar;;ao modelo 2, esta 

comunicar;;ao nao gera qualquer liquidar;;ao de imposto. 

II Consullar 0 Quadro It que e parte mtegrante do presente OfiClo-Clrculado 
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11.1 .1 Se algum dos intervenientes7 for pessoa coletiva au singular no exercic io de uma atividade de 

comercio, industria ou presta~ao de servir.;os ou se 0 contrato (oi apresentado perante qualquer entidade 

referida na alinea a) do n' 1 do art.' 2.' do CIS' ate 31 .03.2015: 

Neste caso, 0 facto tributario , ao abrigo da lei antiga, ocorreu no momento da assinatura do 

contrato ou da sua apresentac;;ao perante as entidades referidas na alinea a) do n.o 1 do art.o 

2.°, devendo 0 sujeito passivo proceder a liquidac;;ao e ao pagamento do imposto ate dia 20 do 

mes seguinte (artigos 5.°, n.o 1, alineas a) en) , 23.°, n.o 1, 41 .° e 44.°, n.o 1 do CIS). 

Assim , nos contratos em que a obrigac;;ao tributaria se constituiu ao abrigo do regime anterior, a 

liquidac;;ao, 0 pagamento do imposto e a obrigac;;ao de comunicac;;ao deverao seguir as regras 

vigentes a data da verificac;;ao do facto tributario. 

Nao obstante, nos casos em que a obrigac;;ao principal (Iiquida,ao e pagamento do imposto) ja foi 

cumprida pelo locador ou sublocador, este pode optar por cumprir a obrigac;;ao de comunicac;;ao 

do contrato beneficiando da desmaterializac;;ao operada pelas alterac;;6es decorrentes da lei 

nova , dado que 0 prazo para 0 efeito nao sofreu qualquer modificac;;ao. 

Assim , tratando-se de contratos com inicio ate 31 de marc;;o de 2015 (campo 1 da declara,ao modelo 

2), 0 sistema informatico permite a respetiva recolha sem gerar qualquer liquidac;;ao de imposto. 

11.1 .2 Se nenhum dos intervenientes9 e pessoa coletiva ou singular no exercicio de uma atividade de 

comercio, industria au presta r.;ao de servir.;os nem 0 contrato foi apresentado perante qualquer entidade 

referida na alinea a) do n.' 1 do art.' 2.' do CIS 10 ate 31.03.2015 : 

Como a obrigac;;ao tributaria - apresentac;;ao perante qualquer entidade referida na alinea a) do 

n.o 1 do art.o 2.° do CIS - nao chegou a constituir-se ao abrigo da lei antiga ~ 0 facto gerador 

previsto pela lei nova - inicio do contrato/alterac;;6es ou disponibilizac;;ao do bem locado -

ocorreu ainda sob a vigencia da lei anterior, sera esta a lei aplicavel , devendo a comunicac;;ao 

prevista no art.o 60.° do CIS ser efetuada no servic;;o de financ;;as da area da situac;;ao do predio 

nos termos previstos na sua redac;;ao anterior. 

locador/locatanoffiador 
e Exemplo notanoJadvogado/sohcltador 
OJ locador/locattmolfiador 
1(,' Exemplo notafio/advogado/soltCllador 
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Competira ao servi~o de finan~as receber a comunica~ao em causa e proceder a liquida~ao e 

cobran~a do imposto devido, atraves de documento de cobran~a de modelo oficial (art.' 60.', n.' 

1, art.' 5.' , n.' 1, alinea n) e art,' 43,' do CIS). 

11.2 Contrato celebrado ate 31,03.2015, cujo inicio, disponibilizacao do bem locado ou 

producao de efeitos das alteraciies ocorre a partir de 01 .04.2015 

11.2.1 Se algum dos intervenientes 11 for pessoa coletiva ou Singular no exercicio de uma atividade de 

comercio, industria ou presta~ao de servit;os ou se 0 contra to foi apresentado perante qua lquer entidade 

referida na alinea al do n, ' 1 do art.' 2,' do CIS " ate 31,03,2015: 

o facto tributario , ao abrigo da lei antiga, ocorreu no momento da assinatura do contrato ou da 

sua apresenta~ao perante as entidades referidas na alinea a) do n,o 1 do art ,O 2,°, devendo 0 

sujeito passiv~ proceder a liquida~ao e ao pagamento do imposto ate dia 20 do mes seguinte 

(artigos 5,' , n,' 1, alineas a) en), 23,', n,' 1, 41 ,' e 44 ,', n,' 1 do CIS) . 

Assim , para um contrato celebrado no decorrer do mes de mar~o de 2015, com inicio em 1 de 

abril de 2015, a obriga~ao tributaria constituiu-se em data anterior ao inicio de vigencia da nova 

lei , aplicando-se as disposi<;6es vigentes a data do nascimento da obriga<;ao tributaria , ou seja, 

a lei antiga , 

Sem prejuizo do que ficou exposto nos paragrafos anteriores, nas situa<;6es em que, 

encontrando-se ja cumprida a obriga<;ao de liquida<;ao do imposto ao abrigo da lei antiga, seja 

efetuada a submissao de uma declara<;ao modelo 2, que possa originar uma duplica<;ao da 

liquida<;ao e, consequentemente, de coleta , os sujeitos passivos deverao dirigir-se ao servi<;o 

de finan<;as da area da situa<;ao do predio com a documenta<;ao comprovativa das referidas 

liquida<;6es para efeitos da respetiva regulariza <;ao. 

11 Locadorflocalanolflador 
12 Exemplo nOlano/advogado/sohcllador 
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11.2 .2 Se nenhum dos intervenientes 13 e pessoa coletiva ou s ingular no exercicio de uma atividade de 

comercio, industria ou prestac;ao de servic;os nem 0 centrate foi apresentado perante qualquer entidade 

referida na alinea a) do n.o 1 do art.o 2.0 do CIS14 ate 31 .03.2015: 

Neste caso, 0 facto tributario - inicio do contrato/altera96es ou disponibi liza<;:ao do bern locado -

constituiu-se ao abrigo da lei nova pelo que as regras aplicaveis sao as constantes dos 

capitulos 1.1 e 1. 2 do presente oficio circulado. 

Quadro I - Altera!;ao de Procedimentos 
Ate 31.03.2015 A carti r de 01 .04.2015 

o que esta 5ujelto a In iCiO e altera<;:aes de centralo Inieio, allerac;Oes e cessac~o de contralo. 
comunlca<;:ao previsla 
no art 0 60 0 do CIS 

Contrato-Promessa com disponibllizacao do bem Contrato-Promessa dlsponlbillzacao do com 
lacado bern lacado 
Entidades referidas no art.o 2 0 do CIS (Locadores. Locadores e 5ublocadores 
sublocadores e oul ros sujeitos passivos • que 

Quem deve comunlcar 
intervenham nos contratos ou a quem estes sejam 
apresentados para quaisquer efeilos, Ex: notarios, 
advogados, soliciladores) 

Locadores e sublocadores (oarticulares) 
AOresen lar exemoTar do contra to Aoresentar declaracao modelo 2 
No servic;o de financ;as da area da siluac;ao do Regra - No Portal das Financ;as 

Forma de cumprimento predio 

da obngac;ao Excec;ao - Em qualquer servic;o de financ;as , 
nos casas exoressamente orevislos 

Ale ao final do mes segulnle ao do lnlcio do Ate ao final do mes seguinle ao do inlcio do 
arrendamento, do subarrendamento, das arrendamento, do subarrendamento, das 
alterac;6es au , no caso de promessa , da alterac;6es, da cessac;ao au , no caso de 
disoonibilizacao do bem locado oromessa, da diSDonibilizacao do bem locado. 
Locadores, sublocadores e oulros sujeitos 
passivos' inlervenienles no contrato - no momenta 
da assinatura do contrato 

Autoridade Tributana e Aduanelra (AT) - na 
sequencia da apresentac;ao da declarac;ao 

Competencla para a 
Entidades previsias na alinea a) do nO 1 do art,O modelo 2 

Uquidac;ao 
2,° do CIS (ex: notarios, advogados, soliciladores, 
Servic;os de FlOanc;as) - no momento em que a 
contralo Ihes foi apresentado para quaisquer 
efeitos. 

DUC Local - Quando o sUJeito pass IVa e, 
simultaneamente, a declarante 

Guia multi impasto 
DUe Cenlral - Quando a sujeito passiv~ nao e 
o declarante ou quando nao seja passive I 
liquidar 0 impasto de imediato 

Sujeitos Passivos· Ate ao dia 20 do mes Due Local - Ate ao final do mes seguinte ao 
Pagamento seguin te ao do nascimento da obrigac;ao tributaria do inlcio do arrendamento, do 

(data da assinatura do contralo ou da sua subarrendamento, das allerac;oes, au no caso 
apresentac;ao) de promessa, da disponibilizac;ao do bem 

locado 

Particulares - Ate ao final do mes seouinle ao do 

'l Locadorflocalanoffiador 
,. Exemplo nOlaflo/advogado/sohcltador 
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iniCIO do arrendamento, do subarrendamenlo, das Due Central· No prazo de 30 dlas conladas a 
alterar;oes OU , no caso de promessa , da partir da data da notlficaryao do sUle.to pass Iva 
dlsDonlblhzacAo do bem lacado 

No contra lo nao e feila qualquer men~ao ao 
valor do Impasto e data da Ilquldac;.ao 

No documenlo do con trale de arrendamento e 
fMa menC;3o ao valor do Impasto e data da A prova/venficaC;3o da eamunlcavao do 

Menc;:ao a Llquldal13O! 
liqUldac;ao. contra lo a AT sera efetuada por melo da 

exibiC;30 de um comprovatlvo a obler no Portal 
Isenc;ao das Financ;as ap6s a submlssao da 

declarac;.ao modela 2 ou no servu;;o de 
financ;as apes a sua apresentac;ao 

Sempre que haJa tugar a Isenc;ao, deve averbar-se 
a dlspo5u;ao legal que a preve Sempre que haja lugar a Isemrao, a mesma 

deve ser mdlcada no campo 25 da declarac;:ao 
modelo 2 

Quadro II - Aplica<;ao da lei no tempo 

Na aplicavao temporal das alteravoes operadas pela Lei 82-C/2014 , de 31 de dezembro, 

relevara, em regra , 0 momento do nascimento da obrigagao tributaria , sendo aplic8vel a lei em 

vigor nesse momento. Nas situavoes em que este criterio nao resolva os problemas 

decorrentes do periodo de transigao, serao aplicaveis as regras abaixo sintetizadas: 

Contratos/altera90es/promessas de arrendamento/subarrendamento celebrados ate 31 .03.2015 com 

inicio/produ~ao de efeitos/disponibiliza~ao do bern locado ate 31.03.2015 

Uquida<;ao 

Inte rvenientes 
Lei Aplicavel Competencia 

Comunicac;:ao Art ,O 600 CIS 

Com intervenc;:ao de sujeitos SUjeitos passivos: No servlC;:o de financ;:as da area da 
passlvos situac;:ao do predlo 

· Locadorfsublocador · · Locador, sublocador· ou 

· Qutros Intervenlentes no · Qutros Intervenlentes no 
contrato· , 

Lei Antlga 
con trato· Oeclarac;:ao modelo 2 (sem 

· Qutras entldades previstas · Outras entidades previstas Ilquldac;:ao IS) 
na alinea a) do nO 1 do na alinea a) do n O 1 do 
art 0 2 0 a quem 0 con tralo art 0 2 ,0 a quem 0 conlralo Por opc;:ao do locadorfsublocador, 
seja apresentado para seja apresentado para quando este tenha efetuado a 
qualsquer efeilos (ate quaisquer efeitos IIquidac;:ao de IS 
31 .03.2015) 

Sem Intervenc;:ao de sujeitos 
Lei Anllga 

Autondade Tributana e No servlC;:o de financ;:as da area da 
passlvos Aduaneira (AT) sltuac;:ao do predlo 
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Contratos/a lterayoes/promessas de arrendamento/subarrendamento celebrados ate 31 .03.2015 com 

inicio/produ~ilo de efeitosl disponibiliza~ilo do bern locado a partir de 01 .04.2015 

Liquidat;ao 

Intervenientes Comunica~ao Art.o 60° CIS 
Lei Aplic3vel Competimcia 

Com mtervenc;ao de SUleitos SUJeltos passiv~s . 
passlvos 

· Locador, sublocador" ; • Locador. sublocador" 

· Quiros Intervenlentes no • Qui ros Intervenrentes no 
contralo' , 

Lei Anhga contralo' Na servu; o de fin anc;:as da area 

· Outras enttdades previstas • Oulras entldades previsias da situac;ao do predlo •• 
na alinea a) do nO 1 do na alinea a) do nO 1 do 
art 0 2° a quem 0 contrata art 0 2° a quem 0 contrale 
seJ3 apresentado para seJ3 apresentado para 
qU31squer efeltos (ate quaisquer efeitos 
31 03201 5) 

Sem mtervenc;a o de sujeltos 
passIves 

LeI Nova AT Declara<;:ao modele 2 

Pessoa colellva ou pessoa singular no exerCICIO de uma all\lldade de comerCIO, Industna ou presla<;ao de SeNI9JS em conformldade com 0 dlsposto 
na alinea a) do n 0 3 do an 0 2" da l ei n° 150/99, de 11 de selembro 
•• Caso seJa submetida uma deClara<;ao modele 2 que onglne uma duphca<;ao da hqUlda<;ao e , consequenlemente. de coleta os sUlellos passlVos 

devem dlnglr-se ao setvl9J de financas da area da slluacao do predlo com a documenla<;ao comprovahva das refendas hqUldac6es para efellos da 

respel l\la regulanzaCao 

Com as mel hares cumprimentos 

(Lurdes Silva Ferreira ) 
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