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INTRODUÇÃO

Neste trabalho serão abordados os aspectos gerais relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana,

à luz da Constituição Federal e da legislação tributária, de modo a haver um melhor entendimento acerca da

aplicação prática e das implicações deste importante tributo na sociedade.

CONCLUSÃO

O IPTU é imposto de competência municipal (art.

156, I, CF), tem como fato gerador a propriedade, a

posse, ou o domínio útil de bem imóvel por natureza

ou por acessão física, localizado em zona urbana

de município, conforme art. 32 do CTN. Sendo

assim, o sujeito passivo pode ser tanto o

proprietário, o possuidor ou o titular do domínio útil

do imóvel.

Figura 1: propriedade de imóveis urbanos (fato gerador)
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O Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana

encontra-se disciplinado na Constituição Federal e no

Código Tributário Nacional e demais legislações

esparsas. É uma das principais fontes de arrecadação

dos municípios e seu fato gerador pode ser tanto a

propriedade, a posse ou o domínio útil do imóvel.

Verifica-se a sua relevância na medida em que a

propriedade, posse ou domínio útil de imóveis é um

fenômeno inerente às cidades, sendo que tais

prerrogativas devem ser usadas dentro do princípio

constitucional da função social da propriedade, sob

pena de majoração das alíquotas do IPTU, o qual,

diga-se de passagem, é o único imposto não federal

dotado de progressividade.

A base de cálculo do IPTU é o valor venal do

imóvel, o qual é entendido como “o preço à vista

que o imóvel alcançaria se colocado à venda

em condições normais no mercado imobiliário”

(SABBAG, 2013).

As alíquotas devem obedecer ao princípio da

legalidade tributária (art. 97, IV, CTN), e podem ser

progressivas no tempo, sendo majoradas quando o

responsável pelo imóvel não o utiliza para cumprir

sua função social. Ou seja, caso o imóvel não seja

edificado, utilizado ou seja subutilizado, a

administração municipal tem a faculdade de

aumentar a alíquota do imposto durante cinco anos

consecutivos, até o limite de 15% (quinze por

cento), com base no art. 182, § 4°, inc. I, da CF, art.

7° e seus parágrafos da Lei n° 10.257/2001

(Estatuto das Cidades).
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