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PATRIMÓNIO
[ IMI CONTINUA COM AUMENTOS CONTROLADOS ]

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

Governo põe travão à subida
livre do IMI a partir de 2008

Elisabete Miranda
elisabetemiranda@mediafin.pt

O Governo resolveu limitar os au-
mentos de imposto municipal so-
bre imóveis (IMI) que estavampre-
vistos ocorrer já após 2008, e que
ameaçavam os proprietários de
prédios mais antigos com subidas
inesperadas e, nalguns casos signi-
ficativas, na factura do imposto.

Na proposta de OE/2008 as Fi-
nanças resolveram prolongar até
2011 o regime transitório que de-
via cessar em 2008, impondo no-
vos tectos máximos à subida da
carga fiscal nos três anos seguintes.

Porque se esperavam grandes
aumentos a partir de 2008?
Tudo remonta a 2003, altura em
que entraramemvigoras novas re-
grasde tributaçãodo tributaçãodo
património. Nessa altura, ficaram
estabelecidos dois regimes distintos
para o cálculo do IMI dos prédios.
Os imóveis novos, inscritos na ma-
triz predial a partir de Dezembro
de 2003 ou transaccionados a par-
tir da mesma data, passaram a ter
o valor patrimonial tributário (o
valor que consta da matriz e sobre
o qual recai o IMI) calculado com
base emcritérios de mercado.Estes
prédios passaram a pagar IMI en-
tre 0,2% e 0,5%, consoante a de-

cisão das câmaras.
Jáo restanteparque imobiliário,

que não foi transaccionado desde
2004, sofreu uma actualização do
seu valor matricial com base em
coeficientes de desvalorização da
moeda (ajustados pela variação
temporal dos preços dos mercados
imobiliáriosnasdiferentes zonasdo
país e expurgados pelas avaliações
que entretanto foram feitas). Nes-
te caso, a taxa de IMI a pagar va-
ria entre os 0,4% e os 0,8%, de-
pendendo tambémdos municípios
e das zonas dentro das próprias re-
giões.

Nalgunscasos,estaactualização
automática significou um aumen-
to muito grande do valor do pré-
dio: as Finanças estimavam na al-
tura que 70% dos prédios acabas-
sem por pagar só por via do actua-
lização do valor de base, através
dos referidos coeficientes.

Ora,para introduzir algumgra-
dualismo no aumento da factura
dosprédiosmaisantigos,foramim-
postos limites anuais ao crescimen-
to do IMI: assim, e independente-
mente dos resultados da reavalia-
ção, em 2004 nenhum contribuin-
te pagou de IMI mais 60 euros que
o valor desembolsado em 2003.
No ano seguinte, em 2005, o im-
posto não pôde exceder em 75 eu-
ros o pago no ano precedente, em

2006 o tecto máximo foi de 90 eu-
ros, em 2007 de 105 euros e em
2008 será de 120 euros.

Como estava a Lei,o IMIpassa-
ria a ser calculado sobre o valor
“real” da matriz, sem qualquer li-
mite, o que poderia apanhar des-
prevenidos alguns proprietários, e
complicar-lhes os orçamentos.Por
isso, o Governo estendeu este regi-
me transitório até 2001, decretan-
do que as factura de IMI só podem
aumentar, no máximo, 135 euros
em2009,150euros em2010e165
euros em 2011.

Ficamde fora deste regime tran-
sitório os prédios que estejam se-
deados emoff-shores constantesda
“lista negra”publicada por Porta-
ria nem aos prédios devolutos.

Lei de 2003 previa que a factura do IMI dos
prédios mais antigos disparasse após 2008

Asempreitadasdeconstrução, reconstrução, beneficiaçãoou conser-
vação de imóveis realizadas por sociedades de reabilitação urbana,

desdequesejamdirectamentecontratadascomoempreiteiro,passamaes-
tarincluídasnalistadosbenseserviçoscomtaxareduzidadeapenas5%de
IVA– actualmente, obrasdeste género incluir-se-iam nosnormais21%.
Estaalteraçãoinsere-senoconjuntodemedidasquevisamincentivararea-
bilitação urbana (ver página 15) e abrange igualmente as obras que sejam
realizadas no âmbito de regimes especiais de apoio, financeiro ou fiscal à
reabilitação de edifícios ou, ainda, ao abrigo de programas apoiados finan-
ceiramente pelo Instituto de Reabilitação Urbana. Estão também incluídas
as obras dentro de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística
ou outrasáreaspreviamente delimitadasporLei.

Empreitadas de reabilitação
urbana taxadas apenas a 5%

Apartirde2008,osaumentosdecapitalemnumeráriodeixamdepa-
garimposto do selo. A alteração ao Código do Imposto do Selo (CIS) é

feita pelo Governo depois de o Tribunal de Justiça das Comunidades (TJCE)
terdado razão àOptimusno passado mêsde Junho.
Tal como o Jornal de Negócios noticiou na altura, a Direcção-Geral dos Im-
postos(DGCI)viu-seobrigadaadevolveràOptimus400mileurosdeimpos-
tos (mais juros indemnizatórios) que a empresa pagou em 2002 sobre um
aumento de capital de 100 milhõesde euros.
O Governo conforma assim a legislação nacional à jurisprudência do TJCE,
que veio declarar que o imposto do selo sobre reuniões de capitais, em nu-
merário, introduzidospeloGovernoem 2002,parasubstituirosemolumen-
tos(entretanto extintos) violam o direito comunitário.

Aumentos de capital em
numerário deixam de pagar Selo

Constituição de
garantias a favor
do Estado isentas

Aconstituiçãodegarantiasa
favor da Direcção-Geral dos

ImpostosoudasinstituiçõesdaSe-
gurança Social ficarão isentas de
imposto de selo durante o ano de
2008, no âmbito da regularização
de dívidas. O Orçamento do Esta-
do vem isentarde imposto de selo
aquelasentidadesqueprestemga-
rantiasnoâmbitodopagamentoa
prestaçõesdedívidas,aoabrigodo
196º CPPT.

Os tectos máximos à subida

Subidamáximaautorizada Ano

60 euros 2004

75 euros 2005

90 euros 2006

105 euros 2007

120 euros 2008

135 euros 2009

150 euros 2010

165 euros 2011

Fonte: Finanças/OE-2008
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