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Getting to the point 

Lei n.º 3/2019 – Taxa de tributação dos 
rendimentos prediais

Foi publicada a Lei n.º 3/2019, de 9 de janeiro, que altera o Código do Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e cria condições de acesso a 

incentivos fiscais em programas de construção de habitação para renda 

acessível. 

A taxa especial de 28% aplicável aos rendimentos prediais passa a ser 

reduzida a partir de contratos com duração igual ou superior a dois anos. 

Dependendo da duração do contrato, a redução pode mesmo chegar aos 18 

pontos percentuais, passando a taxa aplicável a ser 10%. 

As novas taxas 
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 Duração do contrato de arrendamento 

Até 2 anos 2-5 anos 5-10anos 10-20 anos Superior 20 anos 

28% 26% 23% 14% 10% 

Alteração da taxa de 

tributação dos 

rendimentos prediais 

consoante a duração 

dos contratos 



Tax News Flash n.º 1/2019 

02  
 

Renovação dos contratos 

Prevêem-se, igualmente, reduções adicionais na taxa a aplicar aos rendimentos prediais decorrentes das 

renovações dos contratos.  

Por cada renovação será aplicada uma redução de dois ou de cinco pontos percentuais para renovações de 

dois ou cinco anos, respetivamente.  A redução máxima de taxa está limitada a catorze pontos 

percentuais.  

A título de exemplo, num contrato com a duração inicial de dois anos, e que seja renovado por mais dois 

anos, os rendimentos serão tributados nos dois primeiros anos a uma taxa de 26%, sendo nos dois anos 

seguintes tributados à taxa de 24%.  

Já nos contratos com duração inicial de cinco anos e que sejam renovados por igual período, passam a ser 

tributados, na primeira renovação, a uma taxa de 18%. Por cada renovação subsequente com igual 

duração, é aplicada uma redução de cinco pontos percentuais até ao limite de catorze pontos percentuais. 

 

Entrada em vigor 

As novas taxas aplicam-se aos novos contratos celebrados a partir de 1 de janeiro de 2019, bem como às 

renovações dos contratos que já se encontravam em vigor a 1 de janeiro de 2019 após a correspondente 

renovação. 

 

Para mais detalhes, consulte a Lei n.º 3/2019 – Diário da República n.º 6/2019, Série I de 2019-01-09. 

Contactos 

Para mais informações, por 

favor contacte:  

 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 

 

As novas regras 

A quem se aplicam? 

 

Como? Quando? 

Aos senhorios Novos contratos de arrendamento; 

 

Renovações contratuais.  

Desde 1 de janeiro de 2019 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117658784/details/maximized
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