
CATEGORIA F - RENDIMENTOS PREDIAIS 
 

Consideram-se rendimentos prediais as rendas dos prédios rústicos, urbanos ou 

mistos, pagas ou colocadas à disposição dos respectivos titulares. 

 

A renda, ou preço locativo, enquanto elemento constitutivo do contrato de 

arrendamento, é uma prestação retributiva, periódica, pela qual o arrendatário 

executa o cumprimento da obrigação em que fica constituído por força do referido 

contrato e que consiste no pagamento ao senhorio de um preço pelo direito 

temporário de uso e fruição da coisa imóvel arrendada. 

 

Entendeu, porém o legislador acolher para efeitos de IRS um conceito de renda 

genericamente mais amplo, que vai para além da qualificação legal ou 

convencional, abrangendo situações fiscalmente idênticas ao arrendamento e 

situações cuja qualificação como arrendamento coloca dúvidas jurídicas (como 

sejam os serviços relacionados com a cedência do prédio no contrato de 

hospedagem ou no contrato de cessão de espaços em centros comerciais). 

 

Assim, consideram-se rendimentos prediais, não só as rendas propriamente ditas, 

resultantes de um contrato de arrendamento, mas também outras realidades 

económicas que dificilmente se reconduzem à noção de renda em sentido próprio, 

ainda que algumas delas sejam igualmente relativas à cedência do uso de um 

prédio ou de parte dele. 

 

É neste sentido que, são também havidas como rendas, as importâncias recebidas: 

 Relativa à cedência do uso dos prédios e os serviços relacionados com aquela 

cedência; 

 As importâncias relativas ao aluguer de mecanismos e mobiliário, instalados no 

prédio arrendado; 

 No subarrendamento, a diferença entre o montante recebido pelo sublocador e 

a que ele paga ao senhorio; 

 As importâncias recebidas pela cedência do uso dos bens imóveis para 

publicidade e outros fins especiais; 

 As importâncias relativas à cedência de uso de partes comuns de prédios em 

regime de propriedade horizontal; 

 A constituição a título onerosa, de direitos reais de gozo temporários, ainda que 

vitalícios, sobre prédios rústicos, urbanos ou mistos. 

 

Para efeitos de IRS, considera-se prédio rústico uma parte delimitada do solo e as 

construções nele existentes que não tenham autonomia económica, prédio urbano 

qualquer edifício incorporado no solo e os terrenos que lhe sirvam de logradouro e 

prédio misto o que comporte parte rústica e parte urbana. Considera-se ainda 

construção, portanto prédio, todo o bem assente no mesmo local por um período 

superior a 12 meses. 

 

 

Retenções na Fonte 

 

As retenções na fonte são obrigatórias sempre que as entidades devedoras de 

rendimentos desta categoria, disponham ou devam dispor de contabilidade 

organizada. A retenção será efectuada mediante a aplicação da taxa prevista 

(16,5%)  no artigo 101º, do CIRS. 

 

A retenção será sempre considerada como um pagamento por conta do imposto 

devido no final do ano. 

 

Haverá dispensa de retenção na fonte: 



Quando, os sujeitos passivos não prevejam auferir rendimentos anuais desta 

Categoria, superiores ao do artigo 53ª do CIVA, (€ 10 000), e mencionem a 

dispensa da retenção no respectivo recibo. 

 

A dispensa cessa no mês imediato aquele em que tenha sido atingido o referido 

limite.  

 

Essa faculdade não pode ser exercida se, no ano anterior, o total destes 

rendimentos foi igual ou superior aquele montante.  

 

Momento em que a retenção deve ser efectuada 

Incumbindo à entidade devedora dos rendimentos, o dever de proceder à retenção, 

importa identificar, face ao disposto no art.º 98.º do Código do IRS, os diversos 

momentos da constituição da correspondente obrigação: 

 

No pagamento ou colocação à disposição 

 Rendas ou quaisquer prestações derivadas do uso ou da concessão do uso 

de prédios rústicos e urbanos; 

 Importâncias recebidas pela sublocação, deduzidas das rendas pagas ao 

senhorio. 

 

Devem indicar-se, por cada imóvel, os valores despendidos com impostos (IMI), 

taxas autárquicas, despesas de manutenção e de conservação dos prédios, bem 

como as despesas de condomínio dos prédios ou parte de prédios, quando 

devidamente documentadas.  

 

Despesas de manutenção 

• a energia e manutenção dos elevadores, escadas rolantes e monta-cargas; 

• porteiros; 

• a energia para iluminação, aquecimento ou climatizar central; 

• a administração da propriedade horizontal; 

• a limpeza; 

• os prémios de seguros dos prédios; 

 

Os encargos referidos em último lugar - a limpeza, os prémios de seguro e as taxas 

autárquicas - representam uma novidade relativamente ao art. 115.º do C. C. 

Predial, que não os consagrava explicitamente como encargos a ter em conta.  

 

Despesas de conservação 

Quanto às despesas de conservação muito embora o art.41.º não as especifique, 

deverão ser consideradas como tal, todas aquelas despesas que for necessário 

efectuar e suportar, para manter o estado do prédio e que não sejam enquadráveis 

na alínea a) daquele artigo, ou seja no conceito de despesas de manutenção. 

 

Assim, podemos considerar como obras de conservação, a cargo do senhorio, as 

obras de reparação e limpeza geral do prédio e suas dependências e todas as 

intervenções que se destinem a manter ou repor o prédio com um nível de 

habitabilidade idêntico ao existente à data da celebração do contrato e as impostas 

pela Administração, face aos regulamentos gerais ou locais aplicáveis, para lhe 

conferir as características habitacionais existentes ao tempo da concessão da 

licença de utilização. 

 

O art. 11º do Regime do Arrendamento Urbano estabelecia que são obras de 

conservação ordinária: 

 A reparação do prédio e suas dependências; 



 As obras impostas pela Administração Pública, nos termos da lei geral ou 

local aplicável, e que visem conferir ao prédio as características apresentadas 

aquando da concessão da licença de utilização;  

Em geral, as obras destinadas a manter o prédio nas condições requeridas pelo fim 

do contrato e existentes à data da sua celebração. 

 

Despesas de Condomínio 

No caso de arrendamento de fracções autónomas de um prédio em regime de 

propriedade horizontal, poderão ser deduzidos todos os encargos que, nos termos 

da lei civil, o condómino deva suportar e se encontrem documentalmente 

comprovados (ex. o seguro de incêndio e as quotas anuais para o condomínio). 

 

Taxas autárquicas 

São exemplo deste tipo de despesa a taxa de esgotos, taxa de saneamento (lixo). 

 

Imposto Municipal s/ Imóveis 

O imposto a declarar é apenas o que incidiu sobre o valor do prédio ou parte do 

prédio arrendado. 

 

O IMI é um imposto, em vigor desde 1 de Dezembro de 2003, que incide sobre o 

valor patrimonial tributário dos prédios situados em território português, substituto 

da Contribuição Autárquica, continuando a C.A a ser aplicada aos factos anteriores 

a essa data. 

 

O IMI que incide sobre os prédios arrendados é dedutível para apuramento do 

rendimento líquido desta categoria, nos termos do artigo 41.º do CIRS 

 

Pelo contrário, não serão dedutíveis: 

• Obras de construção que alterem a estrutura do imóvel  

• Aquisição de mobiliário para o imóvel arrendado 

• Instalação de equipamento de ar condicionado 

• Obras de valorização do imóvel (ex.: instalação de sistema de rega automática 

num terreno arrendado) 

 

Na sublocação não haverá lugar a qualquer dedução, conforme disposto no n.º 3 do 

mesmo artigo. 

 

 


