
 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 127/XIII/3.ª 

 

Autoriza o Governo a aprovar um regime especial de tributação que preveja a isenção de 

tributação dos rendimentos prediais decorrentes de arrendamento ou subarrendamento 

habitacional no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível 

 

Proposta de alteração 

 

Artigo 2.º 

Sentido e extensão 

A autorização legislativa referida no artigo anterior é concedida com o sentido e a extensão 

seguintes: 

a) Estabelecer que são isentos de tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento de 
Pessoas Singulares (IRS) e de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC) 
os rendimentos resultantes de contratos de arrendamento ou subarrendamento 
habitacional enquadrados no Programa de Arrendamento Acessível, a criar através de 
decreto-lei; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) No procedimento de atribuição dos alojamentos, deve ser conferida prioridade a 
situações de vulnerabilidade, designadamente, rendimentos, idade igual ou superior 
a 65 anos ou grau de deficiência igual ou superior a 60%, podendo também ser 
estabelecidos critérios de prioridade relacionados com a emancipação de jovens ou 
com outros fins de interesse público; 

g) O enquadramento de contratos no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível, 
para os efeitos previstos na alínea a), depende da observância das condições exigíveis 
em termos de: 

i) Limites máximos de preço de renda; 

ii) Prazos mínimos de arrendamento; 



iii) Limite de rendimentos para efeito de elegibilidade dos agregados 
habitacionais; 

iv) Taxa de esforço dos agregados habitacionais; 

v) Celebração dos contratos de seguro obrigatórios; 

vi) Registo do contrato no sítio da internet do Portal das Finanças. 

h) Podem ser enquadrados no Programa de Arrendamento Acessível, para efeitos de 
aplicação do regime fiscal previsto na alínea a), contratos de arrendamento e 
subarrendamento celebrados no âmbito de programas municipais de promoção da 
oferta de arrendamento a preços acessíveis, desde que seja verificada a observância 
dos requisitos previstos na alínea anterior; 

i) O enquadramento no Programa de Arrendamento Acessível mantém-se durante a 
vigência do contrato e das suas renovações, sem prejuízo do disposto nas alíneas 
seguintes; 

j) [Anterior alínea g)]; 

k) [Anterior alínea i)]. 

 

 

Assembleia da República, 10 de outubro de 2018 

 

Os Deputados, 

 


