
O que é IPTU? 
 

Sigla para Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o IPTU é um tributo de 

competência dos municípios. Como o próprio nome sugere, ele incide apenas sobre 

imóveis localizados em áreas urbanas. Aqueles em área rural estão sujeitos ao chamado 

ITR (Imposto sobre Propriedade Territorial Rural). 

O IPTU é um imposto com finalidade fiscal, sendo uma das principais fontes de receita 

dos municípios. Entretanto, ele também pode desempenhar a finalidade extrafiscal. Isso 

significa cumprir uma função social, uma vez que alíquotas maiores podem ser aplicadas 

a imóveis mais caros. 

 

Fato Gerador do IPTU 

Quando se fala de imposto é muito importante entender qual o seu Fato Gerador. Esse 

termo se refere ao fato que, quando satisfeito, faz nascer a obrigação jurídica. Em outras 

palavras, trata-se daquilo que obriga o contribuinte a fazer o respectivo pagamento.  

Segundo o CTN (Código Tributário Nacional), o Fato Gerador do IPTU é: 

“... a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão 

física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município” 

Acessão física significa qualquer coisa que foi incorporada de modo permanente ao solo, 

como os edifícios. Assim, o IPTU recai não apenas sobre o terreno urbano, mas também 

sobre tudo que está em seu interior, de modo definitivo. 

 

 

 

Base de Cálculo do IPTU 

Por Base de Cálculo devemos entender a grandeza econômica que multiplicada por uma 

alíquota gera o montante total do tributo a ser pago. No caso do IPTU, essa grandeza 

econômica é o valor venal do imóvel. Esse valor é determinado pelos municípios os quais 

levam em consideração uma série de fatores, como o padrão do imóvel, idade de 

construção e suas dimensões. 

É legalmente permitido que as alíquotas do IPTU sejam diferentes de acordo com a 

localização ou com o uso do imóvel. Assim, imóveis de áreas nobres ou populares, bem 

como aqueles de fim comercial ou residencial podem apresentar variações em suas 

alíquotas. 

 

Contribuintes do IPTU 



São três os possíveis contribuintes do IPTU: 

 O proprietário do imóvel; 

 O titular do seu domínio útil;  

 Ou o seu possuidor a qualquer título. 

Proprietário é aquele que possui registro no Cartório de Imóveis. O titular de domínio 

útil é aquele que recebeu o imóvel por permissão dada pelo proprietário. Por fim, o 

possuidor a qualquer título é aquele que possui algum dos poderes sobre a propriedade, 

como exemplo daquele que adquire pela usucapião. 

Importante destacar que, segundo decisão do STF, para ser considerado contribuinte do 

IPTU, este tem que exercer a posse sobre o imóvel com animus domini, ou seja, com a 

intenção de ser dono. 

Assim, a clássica dúvida sobre a possibilidade de locatários de imóveis serem 

considerados contribuintes de IPTU está respondida: não podem, pois não têm a 

intenção de ser proprietários do imóvel que locam. 
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