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Impostos sobre 
o património, imposto 
do selo e justiça fiscal

As medidas que se esperam para a 
proposta de Orçamento do Estado 
2012 (OE) no plano dos impostos 
sobre o património e justiça fiscal 
serão, tal como tudo resto, 
fortemente motivadas pelo acordo 

Jorge Laires, 
Senior Manager
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Não é expectável contudo que estas 
medidas atinjam as actuais isenções 
para fundos imobiliários e de 
pensões. 

Considerando o compromisso o te e te ot vadas pe o aco do 
com a «troika».

Na tributação dos imóveis deverá 
ser proposta a redução, ou até 
eliminação, da isenção de IMI para a 
habitação, isenção esta que 
actualmente pode ir até um período 
de 8 anos  Este agravamento deve 

Jornal de Negócios,
13 de Outubro de 2011

Co s de a do o co p o sso 
assumido com a «troika» de 
dinamização do mercado de 
arrendamento, poderá ser proposto 
o reforço das taxas agravadas de IMI 
para os prédios devolutos ou não 
arrendados, podendo, em 
contrapartida, ser aprofundadas as 
medidas de incentivo à reabilitação de 8 anos. Este agravamento deve 

vigorar já para 2012, sendo, no 
entanto, incerto se atingirá isenções 
já concedidas.

Poderá estabelecer-se mecanismos 
legais que forcem a actualização do 
valor patrimonial dos imóveis, 
apro imando o do alor de 

medidas de incentivo à reabilitação 
urbana.

Embora sem grande expressão, 
deverá em princípio proceder-se ao 
aumento anual, em função da 
inflação, do valor de isenção de IMT 
para a compra de imóveis para 
habitação  isenção q e se sit a aproximando-o do valor de 

mercado, e regras que determinem, 
de forma mais regular, a sua 
avaliação periódica. Espera-se pois 
um agravamento da base tributável 
de IMI, que, a par com a referida 
redução das isenções, aumentará 
significativamente a tributação dos 
i ó i d h bi i d

habitação, isenção que se situa 
actualmente até aos 92.407 Euros.

Não se esperam alterações 
relevantes para o imposto do selo, 
agora reduzido praticamente à 
tributação de operações financeiras, 
seguros, transmissões de imóveis e 
h d i limóveis de habitação, ainda que não 

se verifique um aumento de taxas de 
imposto, embora esta hipótese não 
seja de excluir.

Há também um conjunto de 
isenções de IMI e IMT que poderão 
ceder com o quadro de reavaliação 

heranças ou doações. Tem particular 
relevo a actual isenção deste 
imposto nas doações e heranças 
entre cônjuges, ascendentes e 
descendentes, não se antevendo, 
para já, a eliminação da isenção.

dos benefícios fiscais, como as 
isenções de IMI para organismos 
sem fim lucrativo, para imóveis de 
utilidade turística ou de interesse 
público, entre outras. 
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No plano da justiça tributária, o No geral, esperam-se medidas de No plano da justiça tributária, o 
acordo com a «troika» prevê 
algumas medidas concretas, tendo 
sido dados os passos legislativos 
para a arbitragem fiscal e reforço 
dos tribunais fiscais. Poderão em 
princípio constar desta proposta de 
OE o aumento da taxa de juros de 
mora a pagar pelos contribuintes  

No geral, esperam se medidas de 
combate à fraude e evasão fiscal, que 
poderá traduzir-se no agravamento 
das contra-ordenações e crimes 
fiscais, bem como em medidas de 
flexibilização de penalização de 
comportamentos evasivos. 

O programa do PSD apresentado mora a pagar pelos contribuintes, 
em caso de incumprimento, 
colocando-a acima da taxa de juro 
de mercado. Poderá ser criado um 
juro mais agravado quando se 
verificar o não cumprimento de uma 
decisão de tribunal fiscal.
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O programa do PSD apresentado 
aos eleitores contém, em 
contrapartida, algumas medidas 
dirigidas à protecção dos 
contribuintes, prevendo a 
imposição, em termos efectivos, do 
pagamento automático de juros 
indemnizatórios pelo Estado, bem 

  d ã   li it ã   Al    Outra medida a implementar, talvez 
já neste OE, refere-se ao reforço dos 
poderes de inspecção e de cobrança 
da administração fiscal central, de 
modo a que exerça controlo sobre 
todo o território nacional, incluindo 
a Zona Franca da Madeira, 
actualmente sob controlo da Região 

como a redução ou limitação no 
tempo da necessidade de prestação 
de garantias bancárias. Não é certa a 
inclusão de medidas deste teor na 
proposta de OE.

Em conclusão, as medidas de 
agravamento da carga fiscal serão 

Algumas propostas que 
se esperam no plano da 
tributação do 
património:

• Redução ou eliminação da 
isenção de IMI para a 
h bi ã   d   i õ  Autónoma da Madeira. sobretudo consequência do acordo 

com a «troika», sem descartar a 
possibilidade de a fasquia ser 
colocada ainda mais acima. 

habitação e de outras isenções. 

• Medidas para actualização do 
valor patrimonial dos imóveis, 
aproximando-o do valor de 
mercado.

• Reforço das taxas agravadas de No plano da justiça Reforço das taxas agravadas de 
IMI para os prédios devolutos 
ou não arrendados.

No plano da justiça 
fiscal:

• Aumento da taxa de juros de 
mora a pagar pelos 
contribuintes, colocando-a 
acima da taxa de juro de 
mercado. 

• Criação de um juro mais 
agravado quando se verificar 
o não cumprimento de uma 
decisão de tribunal fiscal.

• Reforço das medidas de 
b  à f d   ã  combate à fraude e evasão 

fiscal.
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