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Determina o nº 3 do artº 46º do EBF, que “Ficam igualmente isentos os prédios ou 
parte de prédios (…), quando se trate da primeira transmissão, na parte destinada
a arrendamento para habitação, e desde que reunidas as condições referidas na
parte final do nº1, iniciando-se o período de isenção a partir da data de celebração 
do primeiro contrato de arrendamento. 
  
O que significa que o reconhecimento da isenção do IMI depende da verificação dos
pressupostos seguintes: 

• Serem prédios ou parte de prédios adquiridos, construídos de novo, 
ampliados, melhorados a título oneroso; 

• Ser a 1ª transmissão na parte destinada a arrendamento; 
• Terem como fim o arrendamento habitacional; 
• Desde que no prazo de 6 meses após a aquisição ou a construção, da

ampliação ou dos melhoramentos, seja celebrado o 1º contrato de 
arrendamento; 

• Ser o requerimento apresentado pelos sujeitos passivos no prazo de
sessenta (60) dias contados da celebração do contrato de arrendamento. 

Com efeito, o reconhecimento do direito à isenção consignada no nº 3 do artº 46º é
condicionado à verificação cumulativa dos pressupostos supra referidos. 
 
Do exposto resulta que aquela isenção tem natureza objectiva ou real, temporária,
dependente de reconhecimento e condicionada: 

• Real, uma vez que se refere a imóveis – urbanos mas, desde que 
adquiridos, construídos, ampliados ou melhorados a título oneroso. 

• Temporal porque a isenção é reconhecida por um período limitado de anos,
os constantes da tabela constante do nº 5 do referido artº 46º do EBF, 8 ou
4 anos. 



• Dependente de reconhecimento: porque pressupõe que seja concedido 
por um ou mais actos de reconhecimento por parte da Administração Fiscal,
nomeadamente, do Chefe de Finanças da área da situação do prédio e, · 

• Condicionada: uma vez que, a sua eficácia, fica dependente da verificação 
de certos pressupostos em que assentou o seu reconhecimento, e considera
o Exmº. Sr. Jurista Nuno Sá Gomes in Lições de Direito Fiscal, II Vol. “(..)
que a Condição poderá ser suspensiva ou resolutiva. É suspensiva
quando o benefício só é concedido depois de verificados os pressupostos 
acessórios ao desagravamento. É resolutiva quando o benefício é 
concedido, ficando no entanto dependente da verificação dos pressupostos
do benefício, que a não verificarem-se determinam a sua caducidade.” 

Com efeito, o reconhecimento do direito à isenção consignada no nº 3 do artº 46º é
condicionado à verificação cumulativa dos pressupostos supra referidos, e não
consta do preceituado no citado artigo como pressuposto que o locador/proprietário
seja pessoa singular ou pessoa colectiva, ou seja, não há qualquer exigência legal
relativamente à qualidade do locador, tanto assim é que esta isenção, e como atrás
já foi referido, tem uma natureza real, ou seja, é reconhecida a prédios,
evidentemente, que terão que se verificar cumulativamente todos os outros 
pressupostos para ser reconhecida, pelo que, não se verifica qualquer impedimento
legal se o senhorio/proprietário for uma pessoa colectiva para ver reconhecida a
isenção do nº 3 do artº 46º do EBF. 
  
A isenção será reconhecida pelo chefe do serviço de finanças da área da situação do
prédio, em requerimento devidamente documentado, que deverá ser apresentado
pelos sujeitos passivos no prazo de 60 dias contados da celebração do contrato de
arrendamento. Esta isenção pode ser reconhecida ao mesmo sujeito passivo por 
cada prédio ou fracção autónoma destinada a arrendamento para habitação (nº 12
do artº 46º do EBF). 
  
Para poder beneficiar de isenção não pode o sujeito passivo ter dívidas à
administração tributária nem à segurança social. Se o pedido não for apresentado 
dentro daquele prazo 60 dias – o pedido é considerado como apresentado fora de
prazo, aplica-se o disposto no nº 5 do artº 46º do EBF, ou seja, a isenção inicia-se 
a partir do ano imediato ao do ano da apresentação do pedido, cessando, a 
isenção, no ano em que findaria, caso o pedido tivesse sido apresentado em tempo. 
 


