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Assunto: DECLARACAO MODELO 3 DE IRS EM VIGOR A PARTIR DE JANEIRO DE 2015 

A Portaria n" 276/2014, de 26 de dezembro, aprovou os novos modelos de impressos da deciarayao 

Modelo 3 - Rosto e Anexos B, C, E, F, H, I, J e L, bem como as respetivas instruyoes de 

preenchimento, para cumprimento da obrigayao deciarativa a que se refere 0 n" 1 do art. 57 .. do 

C6digo do IRS, que entraram em vigor no dia 1 de janeiro de 2015. 

Mantem-se em vigor os seguintes modelos de impressos, e respetivas instru90es de preenchimento: 

- Anexo A - Trabalho Dependente e/ou Pensoes (aprovado pel a Portaria n" 311-A/2011 , de 27 de 

dezembro); 

- Anexo D - Imputayao de Rendimentos de entidades sujeitas ao regime de transparencia fiscal e de 

heranyas indivisas (aprovado pela Porta ria 365/2013, de 23 de dezembro); 

- Anexo G - Rend imentos de Mais-Valias (aprovado pela Portaria n" 421 /2012, de 21 de dezembro); 

- Anexo G1 - Mais Valias Nao Tributaveis (aprovado pel a Porta ria n" 421/2012, de 21 de dezembro). 

Igualmente se mantem a obrigatoriedade de submissao da declarayao Modelo 3 atraves da Internet 

quando haja lugar a entrega dos Anexos B, C, D, E, I e L, podendo ser entregue em papel quando os 

sujeitos passiv~s apenas inciuam os Anexos A, F, G, G1, H e J . 

Identificam-se de seguida as principais aiterayoes introduzidas em cada um dos novos modelos de 

impressos, a sua maioria decorrentes das alterayoes legislativas ao C6digo do IRS operadas pel a Lei 

n" 83-C/2013, de 31 de dezembro (Oryamento do Estado para 2014). 
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Declaracao Modelo 3 de IRS 

1. Rosto 

DlRECAO DE SERVICOS DO IMPOSTO SOBRE 0 RENDIMENTO 
DAS PESSOAS SINGULARES 

1.1 Quadro 3 - Composi<;;ao do agregado familiar 

Em consequencia do aditamento do n.o 8 do art. 13.° do C6digo do IRS atraves da Lei n.o 83-C/2013, 

de 31 de dezembro, que veio clarificar os criterios para a integra9ao no agregado familiar dos 

dependentes cujas responsabilidades parentais sejam exercidas em comum por ambos os 

progenitores, procedeu-se a revisao do texto das instru90es, explicitando-se que para efeitos das 

dedu90es a coleta, nos term os e condi90es estabelecidos no n.o 9 do art. 78.° do C6digo do IRS, as 

situa90es em que a identifica9ao dos dependentes deve apenas ser efetuada no Quadro 3D 

(Dependentes em Guarda-Conjunta), mantendo-se, nos restantes casos, a identifica9ao nos Quadros 

38 e 3C. 

Com efeito, ainda que as responsabilidades parentais sejam exercidas por ambos os progenitores, os 

dependentes (conforme alinea a) do n.o 5 do art. 13.° do C6digo do IRS), integram 0 agregado 

familiar: 

- Do progenitor a que corresponder a residencia determinada no ambito da regula9ao do exercicio 

das responsabilidades parentais ; 

- Do progenitor com 0 qual 0 dependente tenha identidade de domicilio fiscal no ultimo dia do ano a 

que 0 imposto respei te, quando no ambito da regula9ao do exercicio das responsabilidades parentais , 

nao tiver sido determinada a sua residencia ou nao tenha sido possivel apurar a sua residencia 

habitual. 

Nao obstante, nas situa90es em que ambos os progenitores pretendam beneficiar das dedu90es a 
coleta nos termos do n.o 9 do art. 78.° do C6digo do IRS, os dependentes devem ser mencionados 

apenas no Quadro 3D, sendo ai tambem indicada eventual existencia de deficiemcia fiscal mente 

relevante, devidamente comprovada atraves de atestado de incapacidade multiuso, bem como 0 

numero de identifica9ao fiscal do outro progenitor que partilha a responsabilidade parental. 

Note-se que, nestes casos , quando tenha sido paga pensao de alimentos por um dos progenitores, 0 

mesmo nao beneficia da dedu9ao a coleta prevista no art. 83.0 -A do C6digo do IRS. 

1.2 Quadro 5 B - Residencia Fiscal 

Campo 8 - Op'fao pelas taxas gerais do art. 68.° do CIRS 

Neste campo, foi apenas alterada a referencia ao numero do art. 72.° do C6digo do IRS, passando a 

constar 0 n.o 9 deste artigo. 
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Campo 9 - Oplfao pelas regras dos residentes - art. 17 .. A do CIRS 

Por forl(a da nova redal(ao dos nOs 1 e 2 do art. 17" -A do C6digo do IRS, dada pel a Lei n.o 83-

C/2013, de 31 de dezembro, relativos ao regime de tributal(ao opcional previsto para os residentes 

noutro Estado membro da Uniao Europeia ou do Espal(o Economico Europeu com 0 qual exista 

interciimbio de informal(oes em materia fiscal, quando os rendimentos obtidos em terri to rio portugues 

representarem, pelo menos, 90% da totalidade dos rendimentos auferidos, os sujeitos passivos nao 

residentes podem optar pelas regras de tributal(ao aplicaveis aos sujeitos passiv~s residentes em 

territorio nacional. 

A partir de 2014 aquela opl(ao abrange a totalidade dos rendimentos, incluindo os rendimentos 

obtidos no estrangeiro, pelo que se procedeu a alteral(ao deste campo, eliminando-se a referencia a 

restril(ao aos rendimentos da categoria A, B e H. 

Nas instrul(oes da declaral(ao pas sou a referir-se expressamente as condil(oes em que pode ser 

exercido este regime opcional, nao s6 para as declaral(oes do ana de 2014 e seguintes (todos os 

rendimentos), como tambem para as declaral(oes anteriores ao ana de 2014 (categorias A, Be H). 

Campos 12 e 13 - Identifical(ao dos paises onde foram obtidos os rendimentos 

Na tabela de apoio constante das instrucoes respeitante a identificacao dos c6digos dos paises que 

integram a Uniao Europeia e 0 Espaco Econ6mico Europeu, foi aditada ao elenco dos Estados

Membros a Croacia com 0 c6digo 191 (adesao ocorrida em 2013). 

1.3 Quadro 8 - Anexos 

Neste quadro, destinado a indicacao do numero e tipo de anexos que acompanham a declaral(ao e 

identificacao de outros documentos que 0 sujeito passivo deva juntar, os campos 13 (Docs. OpCao 

pelo Englobamento) e 14 (Doc.Rend .Estrangeiro) foram substituidos pelo campo 13 designado, 

genericamente , "Outros documentos". 

Por outro lado, no texto das instrucoes no que se refere aos "Documentos que devem acompanhar a 

declaracao Modelo 3", foi eliminada a parte relativa a "Outros documentos" e que respeitava ao envio: 

- Do documento comprovativo dos rendimentos e retencoes (n .. 3 do art. 119.° do Codigo do IRS) 

para efeitos do exercicio de opcao pelo englobamento no Anexo E. Esta eliminacao foi efetuada 

considerando que com a alteracao introduzida ao n" 3 do art. 119 .. do CIRS pela Lei n" 82-E/2014, 

de 31 de dezembro, deixou de ser obrigatoria a entrega daquele documento sendo que, por forca do 

disposto no n" 10 do art. 17.° da mesma lei esta alteracao aplica-se ja as obrigacoes declarativas a 

cumprir em 2015. 

- Dos documentos originais emitidos pelas Autoridades Fiscais ou fotocopias devidamente 

autenticadas comprovativos dos rend imentos obtidos no estrangeiro e correspondente imposto sobre 
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o rendimento ai pago. Os sujeitos passiv~s nestas situa<;oes devem conservar OS documentos 

originais comprovativos dos rendimentos e do correspondente imposto pago no estrangeiro, emitidos 

pel a autoridade fiscal do(s) Estado(s) de onde sao provenientes os rendimentos, bem como, se for 

caso disso, o(s) comprovativo(s) da natureza publica daqueles, para que possam ser disponibilizados 

a AT sempre que esta os solicite. 

2. Anexo B 

2.1 Quadro 4A - Rendimentos Profissionais, Comerciais e Industriais 

Devido a altera<;ao do n.O 2 do art. 31.° do C6digo do IRS, dada pela Lei n.O 83-C/2013, de 31 de 

dezembro, que passou a preyer novos coeficientes para efeitos da determina<;ao do rendimento 

tributavel no ambito do regime simplificado, foram introduzidos novos campos de modo a identificar 

os diferentes tipos de rendimentos gerados na atividade tendo em conta a aplica<;ao dos respetivos 

coeficientes . 

Campo 403 - Outras presta<;oes de servi<;os e outros rendimentos (inclui Mais-Valias) -

apliciivel ate 2013 

Houve a necessidade de fazer constar a expressao "aplicavel ate 2013" para ressalvar que este 

campo apenas deve ser preenchido nas declara<;oes relativas a anos anteriores a 2014, uma vez 

que 0 saldo das mais-valias, bem como as presta<;oes de servi<;os passaram a ter campos 

especificos a partir de 2014 em virtude de Ihes serem aplicaveis coeficientes distintos. 

Campo 440 - Rendimentos de atividades profissionais previstas na Tabela do art. 151.° do 

CIRS e/ou na CAE 

Este novo campo, destina-se a indica<;ao dos rendimentos auferidos no exercicio, por conta pr6pria, 

de uma atividade de presta<;ao de servi<;os enquadrada na alinea b) do n.O 3 do art. 2.° do C6digo do 

IRS, independentemente de a atividade estar classificada na tabela aprovada pela Porta ria n.o 

1011 /2001, de 21 de agosto, e/ou na Classifica<;ao Portuguesa de Atividades Econ6micas (CAE), do 

Instituto Nacional de Estatistica, tal como estabelece a alinea b) do n.O 2 do artigo 31 .° do C6digo do 

IRS e Circular n.O 5/2014, de 20 de mar<;o, incluindo a atividade com 0 c6digo "1519" - Qutros 

prestadores de servi<;os". 

Campo 441 - Propriedade intelectual (nao abrangida pelo art. 58.° do EBF), industrial ou de 

prestac;ao de informac;oes 

Acrescentou-se este campo destinado a indica<;ao de valores respeitantes a rendimentos da 

cedencia ou utiliza<;ao temporaria da propriedade intelectual (que nao cum pram os requisitos 

previstos no art. 58.° do Estatuto dos Beneficios Fiscais), da propriedade industrial ou da presta<;ao 
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de informac;:6es respeitantes a uma experiencia adquirida no setor industrial , comercial ou cientifico, 

quando auferidos pelo seu titular originario. 

Campo 442 - Satdo positivo das mais e menos-vatias e restantes incrementos patrimoniais 

Foi criado este campo para indicac;:ao do saldo positiv~ das mais e menos-valias apuradas no ambito 

das atividades geradoras de rendimentos empresariais e profissionais, definidas nos termos do art. 

46.° do C6digo do IRC, designadamente as resultantes da transferencia para 0 patrim6nio particular 

dos empresarios de quaisquer bens afetos ao ativo da empresa e, bem assim, do saldo positiv~ das 

mais e menos-valias que, nao se encontrando nessas condic;:6es, decorram das operac;:6es referidas 

no n.o 1 do art. 10.° do C6digo do IRS, quando imputaveis a atividades geradoras de rendimentos 

empresariais e profissionais. 

Campo 443 - Rendimentos da categoria B nao incluidos nos campos anteriores 

Introduziu-se um novo campo para indicac;:ao dos restantes rendimentos da categoria B, que nao 

devam ser incluidos nos campos anteriores, decorrentes de atividades comerciais e industriais que 

operam atraves de prestac;:ao de servic;:os, designadamente, as que por forc;:a do art. 4.° C6digo do 

IRS sejam enquadraveis na atinea a) do n.o 1 do art. 3.° do mesmo C6digo, desde que nao previstos 

nas atineas a) a d) e primeira parte da alinea e) do n.O 2 do art. 31 .° do referido C6digo. 

2.2 Quadro 4B - Rendimentos Agricolas, Silvicolas e Pecuarios 

Oa mesma forma, e em conformidade com a aiterac;:ao a redac;:ao do n.o 2 do art. 31 .° do C6digo do 

IRS, tambem em relac;:ao aos rendimentos agricolas, silvicolas e pecuarios, houve necessidade de 

identificar os rendimentos gerados na atividade para efeitos de aplicac;:ao dos respetivos coeficientes 

no ambito da determinac;:ao do rendimento tributavel por aplicac;:ao das regras do regime simplificado. 

Campo 410 - Prestac;:6es de servic;:os e outros rendimentos (inclui Mais-Valias) apticavel ate 

2013 

Introduziu-se a expressao "aplicavel ate 2013" para ressalvar que este campo apenas deve ser 

preenchido nas declarac;:6es relativas a anos anteriores a 2014 uma vez que, 0 saldo das mais

valias, bem como as prestac;:6es de servic;:os passaram a ter campos especificos a partir de 2014. 

Campo 444 - Prestac;:6es de Servic;:os 

Este campo destina-se exclusivamente a indicac;:ao de rendimentos relativos a prestac;:6es de 

servic;:os realizadas no ambito de uma atividade agricola, silvicola ou pecuaria. 

Campo 445 - Rendimentos de capitais e prediais imputaveis a atividades geradores de 

rendimentos da categoria B, rendimentos da propriedade intelectual, industrial ou prestac;:ao 

de informa<;6es, sa/do positiv~ das mais e menos-vatias e restantes incrementos patrimoniais 
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Acrescentou-se este campo para indica<;ao dos rendimentos de capitais e prediais imputaveis a 

atividades geradoras de rendimentos da categoria B, dos rendimentos da propriedade intelectual , 

industrial ou presta<;ao de informa<;oes, do saldo positiv~ das mais e menos-valias e dos restantes 

incrementos patrimoniais . 

Campo 446 - Rend imentos da categoria B nao inclu idos nos campos anteriores 

Devem ser indicados neste campo os restantes rendimentos da categoria B, que nao devam ser 

incluidos nos campos anteriores, por nao estarem previstos nas alineas a) a d) e na primeira parte 

da alinea e) do n.o 2 do art. 31 .0 do C6digo do IRS. 

2.3 Quadro 4E - Identifi ca<;ao das entidades que pagaram subsidios 

Face ao disposto no n.o 7 do artigo 31 .0 do C6digo do IRS, foram realizados aperfei<;oamentos neste 

quadro, meramente informativ~ , com 0 objetivo de identificar as entidades que pagaram subsidios, 

qual a sua natureza (subsidios a explora<;ao ou nao) e respetivos montantes, por forma a permitir 0 

cruzamento com a declara<;ao Modelo 42 e determinar quais os rendimentos a transportar para os 

respetivos campos dos Quadros 4A (campos 424 e 425) e 4B (campos411 e 426), rendimentos que, 

no caso de subsidios nao destinados a explora<;ao, devem corresponder a 1/5 dos valores indicados 

neste quadro. 

2.4 Quadro 11 - Total das vendas 1 Presta<;oes de servic;os e outros rendimentos 

Conforme consta das instru<;oes deste anexo, passaram tambem a serem incluidos nos rendimentos 

a mencionar neste quadro aqueles que sejam tambem indicados no campo 426 do anexo J . 

Na medida em que, para efeitos da alinea a) do n.o 2 do artigo 31 .0 do C6digo do IRS, a 

"Microprodu<;ao de eletricidade" e equiparada a venda e, como tal, sujeita a aplica<;ao do coeficiente 

0,15, estes rendimentos devem ser incluidos no Total das Vendas, ficando excluida do grupo dos 

rendimentos a indicar nos campos 1102, 1104 ou 1106, respei tantes a "Presta<;oes de servi<;os e 

outros rendimentos". 

2.5 Inst ruc;oes de Preenchimento 

Foram alteradas as instru<;oes deste anexo em consequencia das altera<;oes efetuadas nos diversos 

campos do Anexo B anteriormente identificadas e ainda no que se refere ao campo 421 (Quadro 4) 

foi clarificado que 0 valor a indicar nesse campo respeita ao resultado positiv~ dos rendimentos 

prediais, 0 qual corresponde ao resultado positiv~ que se apura mediante a dedu<;ao aos rendimentos 

prediais brutos das despesas e encargos previstos no artigo 41 .0 do C6digo do IRS. Foram tambem 

clarificadas as instru<;oes relativas ao preenchimento dos campos 425 e 426 (Quadro 4) que se 

referem aos subsidios ou subven<;oes nao destinados a explora<;ao, tendo sido incluido um exemplo 

em articula<;ao com 0 preenchimento do Quadro 4E. 
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Merece ainda destaque nas instruc;:6es de preenchimento a c1arificac;:ao de que, quando os 

rendimentos da categoria B forem obtidos fora do territ6rio portugues e que p~r esse facto devem ser 

identificados no anexo J, deve tambem ser apresentado 0 Anexo B com os Quadros 1, 3, 11 e 12 

preenchidos. 

De referir ainda que, relativamente aos rendimentos provenientes de ate isolado, foi atualizado 0 

limite, de € 150 000,00 para € 200 000,00, em conformidade com 0 disposto no artigo 28.° do C6digo 

do IRS. 

3. Anexo C 

3.1 Quadro 4 - Apuramento do lucro tributavel (Obtido em Territorio Portugues) 

Tornou-se necessario adaptar este quadro, considerando as alterac;:6es decorrentes da Lei n.o 

2/2014, de 16 de janeiro, que veio alterar 0 C6digo do IRC, com impacto ao nivel da declarac;:ao 

Modelo 22 do IRC (Quadro 7) e, consequentemente, no Anexo C da declarac;:ao Modelo 3, uma vez 

que este Anexo transcreve a maioria dos campos do referido Quadro 7, pelo que foram aditados os 

campos 464 a 473 ao quadro 4 do Anexo C. 

3.2 Quadro 10 - Tributac;:ao autonoma sobre despesas 

Face a alterac;:ao introduzida no n.o 2 do art. 73 .. do C6digo do IRS (redac;:ao dada pel a Lei n" 83-

C/2013, de 31 de dezembro), que abrangeu, nao s6 as taxas de tributac;:ao aut6noma mas tambem a 

propria base de incidencia, passou-se a distinguir, neste Quadro, entre as situac;:6es referentes aos 

anos anteriores a 2014 com a manutenc;:ao dos campos 1002 e 1003, e as respeitantes aos anos de 

2014 e seguintes com a introduc;:ao dos novos campos 1006 e 1007 destinados a indicac;:ao das 

despesas referidas nas alineas a) e b) do n" 2 do art. 73 .. do C6digo do IRS. 

Assim, 0 campo 1006 destina-se a indicar os encargos dedutiveis relativos a despesas de 

representac;:ao e os encargos dedutiveis respeitantes a viaturas ligeiras de passageiros ou mistas 

cujo custo de aquisic;:ao seja inferior a € 20 000,00 (aos quais e aplicavel a taxa de 10%) e 0 campo 

1007 destinado a indicac;:ao dos encargos dedutiveis com viaturas ligeiras de passageiros ou mistas 

cujo custo de aquisic;:ao seja igual ou superior a € 20 000,00 (aos quais e aplicavel a taxa de 20%). 

3.3 Quadro 12A - Identificac;:ao das entidades que pagaram subsidios 

A semelhanc;:a do que sucedeu com 0 Quadro 4E do anexo B, tambem este quadro foi aperfeic;:oado 

no sentido de se proceder a identificac;:ao das entidades que pagam subsidios, da natureza dos 

mesmos e dos respetivos montantes. 
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3.4 Quadro 13 - Mais-valias - Reinvestimentos dos valores de realiza~ao 

Face a nova redayao do art. 48.° do C6digo do IRC, dada pela Lei n.o 212014, de 16 de janeiro, 0 

preenchimento deste quadro passa a ser obrigat6rio sempre que haja intenyao de efetuar 0 

reinvestimento do valor de realizayao de ativos fixes tangiveis, ativos biol6gicos nao consumiveis ou 

ativos intangiveis. Assim, foram criados novos campos destinados a indica9ao dos valores relativos a 

ativos intangiveis (1313 a 1318), mantendo-se autonomizados os campos 1307 a 1312 para anos 

anteriores a 2014, tendo em conta que 0 n.o 4 do art. 48.° do C6digo do IRC foi revogado. 

4. Anexo E 

4.1 Quadro 48 - Op~ao de englobamento de rendimentos 

Procederam-se a ajustamentos na questao colocada no final deste quadro, restringindo 0 seu ambito 

· para anos anteriores a 2014", tendo em conta que em conformidade com 0 n.o 10 do art. 17.° da Lei 

n.O 82-E/2014, de 31 de dezembro, (Lei da Reforma do IRS), a revogayao operada pela mesma lei 

dos numeros 4 e 5 do art. 119.° do C6digo do IRS aplica-se as obriga90es declarativas a cumprir em 

2015, deixando assim de ser necessario enviar para 0 serviyo de finanyas 0 documento previsto na 

alinea b) do n.o 1 do art. 119.° do C6digo do IRS, quando haja opyao pelo englobamento dos 

rendimentos de capita is. 

Relembra-se que para 0 ano fiscal de 2013, tendo em considera9ao, designadamente, que a AT ja 

dispoe da informayao cuja comunicayao era exigida (nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 119.° do 

C6digo do IRS) e que consta da declarayao modelo 39 e que e de dificil comprovayao a 

tempestividade da solicitayao express a pelo sujeito passiv~ perante entidades terceiras, fOi , por 

despacho do Diretor-Geral , de 06.06.2014, sancionado que: (i) a declarayao a emitir pelas entidades 

devedoras dos rendimentos a que se refere 0 n.o 3 do artigo 119.° do C6digo do IRS, nao tem que 

ser datada, necessariamente, ate 31 de janeiro do corrente ana; e, (ii) e dispensado 0 envio, a que 

se refere 0 n" 4 do artigo 119 .. do C6digo do IRS, daquela declarayao aos Serviyos Locais de 

Finanyas. 

Ainda no ambito deste quadro foi criado 0 novo c6digo E7 - Rendimentos dos Baldios, mencionado 

na tabela constante das instru90es, para identificayao dos rendimentos provenientes dos baldios, 

suscetiveis de serem englobados para efeitos de IRS. A introduyao deste novo c6digo justifica-se 

face a altera9ao da Lei n" 68/93, de 4 de setembro (Lei dos Baldios), operada atraves da Lei n" 

7212014, de 2 de setembro e que aditou 0 n" 4 ao art. 59 .. do Estatuto dos Beneficios Fiscais, 0 qual 

veio estabelecer que: ·05 rendimentos dos baldios que sejam diretamente distribuidos aos 

com partes, em dinheiro ou em especie, ( ... ) sao considerados rendimentos de capita is em sede de 

IRS, estando sujeitos a retenyao na fonte a taxa de 28%.". Esta retenyao na fonte tem carater 

definitiv~, podendo os sujeitos passiv~s optar pelo englobamento para efeitos de IRS. 
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5. Anexo F 

Quadro 5 - Informa9ao Complementar 

Quadro 5A - Identifica9ao dos Imoveis Recuperados ou Objeto de A96es de Reabilita9ao 

Quadro 5 B - OP9ao pela Tributa9ao dos Rendimentos 

Procedeu-se a alterac;:ao da estrutura do Quadro 5 de modo a contemplar a alterac;:ao 

introduzida no n,O 5 do art. 22.° do C6digo do IRS pela Lei n.o 82- C/2013, de 31 de 

dezembro, que veio determinar que a oP9ao pelo englobamento abrange tambem e 

obrigatoriamente os rendimentos previstos em "demais legis/a,tlo, quando esla preveja 0 

direito de op,tlo pe/o eng/obamento". E 0 caso, por exemplo, dos rendimentos de im6veis 

situ ados em "area de reabilitac;:ao urbana" e dos que sejam objeto de reabi litac;:ao, nos term os 

do n,O 6 do art. 71 .° do Estatuto dos 8eneficios Fiscais que sao tributados autonomamente a 
taxa de 5%, podendo, no entanto, ser objeto de englobamento por opc;:ao do sujeito passiv~ . 

Desta forma, para os anos de 2013 e anteriores e considerando que 0 n.o 5 do art. 22.° do 

C6digo do IRS nao estabelecia tal obrigac;:ao, houve a necessidade de manter no Anexo F a 

possibilidade de 0 sujeito passiv~ optar pelo englobamento nos termos da redac;:ao anterior 

daquela norma, nao obrigando, portanto, ao englobamento dos rendimentos dos "im6veis 

recuperados ou objeto de reabilitac;:ao". Assim, 0 sujeito passiv~ deve manifestar a opc;:ao, ou 

nao, pelo englobamento no Quadro 58 em ambas as situac;:6es, a saber: (i) por um lado, a 

opc;:ao nos campos 6 e 7 relativa aos rendimentos dos im6veis identificados no Quadro 5A 

(im6veis recuperados ou objeto de ac;:6es de reabi litac;:ao); (ii) e, por outr~ lado, a opc;:ao nos 

campos 8 e 9 rei at iva aos rendimentos dos restantes im6veis (nao mencionados no Quadro 

5A), bem como dos provenientes da sublocac;:ao dos im6veis identificados no Quadro 6. 

No ana de 2014, quando 0 sujeito passiv~ exerc;:a a opc;:ao pelo englobamento dos 

rendimentos prediais (Quadro 58 - Opc;:ao pel a tributac;:ao dos rendimentos, campos 10 e 11), 

fica por esse facto obrigado a englobar tambem os rendimentos de im6veis situados em "area 

de reabilitac;:ao urbana e dos que sejam objeto de ac;:6es de reabilitac;:ao" e, bem assim, os 

demais rendimentos sujeitos a tributac;:ao a taxas proporcionais (liberat6rias ou especiais) com 

opc;:ao pelo englobamento, em conformidade com 0 disposto no n.O 5 do art. 22.° do C6digo 

do IRS. 

As instruc;:6es de preenchimento foram alteradas em conformidade, sendo que 0 Quadro 5 

passou a denominar-se "Informac;:ao Complementar", 0 Quadro 58 "Opc;:ao pela Tributac;:ao 

dos Rendimentos", eo Quadro 4 "Rendimentos obtidos". 

OfCir/l 9 / 12 



I AT 
autoridade 
tributaria e aduaneira 

6. Anexo H 

DIRE<;Ao DE SERVI<;OS DO IMPOSTO SOBRE 0 RENDIMENTO 
DAS PESSOAS SINGULARES 

6.1 Quadro 9 - Consigna!;iio de 0,5% do IRS 1 Consigna!;iio do beneficio de 15% do IVA 

suportado 

Procedeu-se apenas a retificayao neste quadro e nas respetivas instruyoes de preenchimento da 

referencia a Lei n.o 16/2001, de 22 de junho (por lapso, 0 modele anterior referia-se a "Lei n.o 

16/2011 , de 22 de junho"). 

7. Anexo I 

7. 1 Quadro 5 - Regime Simplificado - Anexo B 

Com as alterayoes introduzidas no art. 31 .° do C6digo do IRS, dada pela Lei n.o 83-C/2013, de 31 de 

dezembro, foram estabelecidos novas coeficientes em sede do regime simplificado do IRS, pelo que 

se procedeu a reestruturayao do Quadro 5, 0 qual foi subdividido, nos seguintes term os: 

i) Um primeiro bloco respeitante a rendimentos de anos anteriores a 2014, que compreende os 

campos 501 e 502, aos quais sao aplic8veis os coeficientes de 0,20 ou 0,75 respetivamente; 

ii) Um segundo bloco referente a rendimentos obtidos nos anos de 2014 e seguintes, que integra 

os campos 504, 505, 506, 507 e 508, aos quais sao aplic8veis, respetivamente, os coeficientes 

de 0,15, 0,75, 0,95, 0,30 e 0,10. 

7.2 Quadro 8 - Tributa!;ao aut6noma sobre despesas 

Em consequencia da alterayao introduzida nas taxas de tributayao aut6noma em vigor a partir de 

2014 (alineas a) e b), do n.o 2 do art. 73.° do C6digo do IRS), fcram criados os campos 806 e 807 

para indicayao das despesas e encargos respeitantes aos anos de 2014 e seguintes e relativas, 

respetivamente, a despesas de representayao e encargos dedutiveis com viaturas ligeiras de 

passageiros ou mistas cujo custo de aquisiyao seja inferior a € 20 000,00, motes e motociclos (taxa 

de 10%) e a encargos dedutiveis com autom6veis ligeiros de passageiros ou mistos cujo custo de 

aquisiyao seja igual ou superior a € 20 000,00 (taxa de 20%). 

Por outro lado, os campos 802 e 803, referentes, respetivamente, a despesas de representayao e 

en cargos dedutiveis com viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, motes e motociclos (taxa de 

10%) e encargos com autom6veis ligeiros de passageiros ou mistos, com emissoes de C02 

inferiores aos limites (taxa de 5%), aplicam-se apenas a anos ante rio res a 2014. 

Quanto as instruyoes de preenchimento, as mesmas fcram ajustadas e alteradas em conformidade 

com as alterayoes introduzidas nos quadros deste anexo. 
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8. Anexo J 

8.1 Quadro 4 - Rendimentos Obtidos no estrangeiro 

Campo 426 - Rendimentos da propriedade intelectual ou industrial, rendimentos de 

capitais e prediais imputiiveis a atividades geradoras de rendimentos empresariais e 

profissionais, saldo positiv~ das mais e menos-valias e restantes incrementos 

patrimoniais 

Em face do disposto na alinea c) do n.· 2 do artigo 31." do C6digo do IRS, foi introduzido este novo 

campo que se destina a indicac;ao dos rendimentos da propriedade intelectual ou industrial, dos 

rendimentos de capitais e prediais imputaveis a atividades geradoras de rendimentos, do saldo 

positiv~ das mais e menos-valias e dos restantes incrementos patrimoniais. 

Campo 418 - Rendimentos da Diretiva da Poupanc;a n." 2003/48/CE 

Foi alterado 0 texto con stante nas instruc;oes de preenchimento, aperfeic;oando e atualizando a 

identificac;ao dos paises ou territ6rios abrangidos pelo periodo de transic;ao que efetuam retenc;ao na 

fonte nos term os da Diretiva da Poupanc;a, tendo side acrescentados a lista dos territorios 

dependentes Jersey e Saint Maarten (a partir de 1 de janeiro de 2011). 

8.2 Quadro 4, 4A e 4B 

No final dos Quadros 4, 4A e 4B, na questao relativa a informac;ao complementar, foi inciuido 0 

campo 425 (instrumentos financeiros, derivados, Warrants e Certificados) no elenco dos campos 

relativos a rendimentos suscetiveis de englobamento por opc;ao do sujeito passiv~ , tendo igualmente 

side alteradas em conformidade as instruc;oes de preenchimento. 

8.3 Quadro 6 - Discriminac;ao dos rendimentos obtidos no estrangeiro 

Com 0 objetivo de determinar de imediato as respetivas regras de liquidac;ao de rendimentos de 

pensoes, de acordo com as Convenc;oes celebradas com Portugal para evitar a dupla tributac;ao, foi 

adicionado no final deste quadro um campo para informac;ao complementar relativa a origem dos 

rendimentos indicados no campo 416 do Quadro 4 (Pensoes), na qual 0 sujeito passiv~ deve indicar 

se os mesmos foram atribuidos pelo sistema de Seguranc;a Social do pais de origem ou por outras 

entidades. 

8.4 Instruc;oes de preenchimento 

Ao nivel das instruc;oes de preenchimento deste anexo, salienta-se a alterac;ao respeitante aos 

documentos originais comprovativos dos rendimentos e do correspondente imposto pago no 

estrangeiro, emitidos pel a autoridade fiscal dots) Estado(s) de onde sao provenientes os rendimentos, 

bem como, se for caso disso, o(s) comprovativo(s) da natureza publica daqueles. Esta aiterac;ao 
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consubstancia-se na eliminac;:ao da obrigatoriedade de envio destes documentos para a AT aquando 

da entrega da declarac;:ao. Estes documentos devem ser conservados pelos sujeitos passiv~s e serao 

apresentados a AT quando esta os solicite . 

9. Anexo L 

9.1 Quadro 6A - Rendimentos de atividades de elevado valor acrescentado 

Procedeu-se a correc;:ao da referencia legislativa relativa a opc;:ao pelo englobamento, passando a 

constar "n.o 8 do art. 72.0 do CIRS", tendo-se ainda explici tado nas instruc;:oes de preenchimento que 

a opc;:ao pelo englobamento implica que sejam tambem englobados os rendimentos de capitais, as 

mais-valias respeitantes a valores mobiliarios, os rendimentos prediais, bem como outros rendimentos 

em que a legislac;:ao preveja 0 direito de opc;:ao de englobamento, em conformidade com 0 disposto 

no n.o 5 do art. 22 .0 do C6d igo do IRS. 

A Subdiretora - G:~~ 

--.) -e::-=-=e=e.. -- - \ 
Teresa Gil 
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