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O que esperar ao nível do Imposto do Selo e ao nível dos Impostos sobre o 
Património?   
  
O que se espera para o Orçamento do Estado para 2007 no que respeita a Imposto do 
Selo e Impostos sobre o Património? Em quantidade, não muito, em qualidade, 
alguma coisa.   
  
Comecemos pelo velho e célebre DL 404/90, diploma que estabelece o regime de 
incentivos fiscais para empresas que procedam a actos de cooperação ou de 
concentração, como por exemplo processos de fusão, cisão ou entrada de activos.   
  
Quando já quase ninguém o esperaria, no ano passado este regime foi prorrogado até 
31 de Dezembro de 2006, embora lhe tenham sido acrescentados diversos entraves 
burocráticos e condições sinuosas que, em termos práticos, o inviabilizaram.   
  
Sejamos claros: se há interesse em manter este regime de incentivos, então deixemo-
nos de meias tintas. Prorrogue-se o regime sem data de finado e acabe-se com a 
trapalhada burocrática. Se a razão de toda esta pompa é a de evitar a utilização do 
regime de isenção por empresas motivadas unicamente pela componente fiscal, isso 
poderá ser evitado pelo recurso às cláusulas gerais antiabuso já previstas na lei fiscal. 
Se há, como se antevê, interesse em prorrogar o regime de isenção, então que se 
facilite a vida de quem o utiliza legitimamente e reforce-se a inspecção tributária para 
quem o utilizar para práticas evasivas.   
  
Em segundo lugar, falemos do não tão velho mas igualmente célebre imposto do selo 
sobre os trespasses, criação abstracta da reforma do património de 2004 e cuja 
aparição na Tabela Geral não teve, como seria desejável, um adequado 
enquadramento.   
  
Segundo a lei, a taxa é de 5 % sobre o valor do trespasse. Ora, o único elemento que 
aqui não suscita dúvidas (apenas apreensões) é a taxa.   
  
Urge esclarecer o que é para efeitos de imposto do selo um trespasse e quais são as 
regras de determinação do seu valor, uma vez que se trata de um assunto demasiado 
sério para uma lei tão lacónica. Lembramos que este imposto sobre os trespasses já 
esteve em tempos previsto na velha Tabela Geral, mas aí abarcando os trespasses de 
prédios onde estivessem estabelecimentos comerciais ou industriais. Se é este o 
sentido que a lei quer agora atribuir, que o diga expressamente. E se assim for, qual é 
o valor do trespasse? O valor do direito ao arrendamento? Como se determina?   
  
Em terceiro e último lugar, falemos da fixação do valor patrimonial tributário dos 
imóveis e do direito ao contraditório que deve ser reconhecido aos contribuintes. 
Parece decorrer da lei que o contribuinte apenas pode requerer segunda avaliação do 
imóvel com base na divergência quanto a critérios objectivos de fixação do valor (erro 
na área, coeficientes de localização, conforto, etc), não lhe assistindo porém esse 
direito quando a divergência for de outra natureza, nomeadamente efectuando a prova 
de que os custos efectivos de construção foram inferiores aos tomados em 
consideração pela Administração Fiscal na fixação do valor patrimonial ou que, ao 
contrário do objectivo expresso no preâmbulo do Código do IMT, o valor patrimonial 
tributário fixado é muito superior ao seu valor de mercado.   
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Tal possibilidade é conferida em sede de IRC, pelo que, atendendo às consequências 
da fixação do valor patrimonial em IMI e IMT, esperasse a consagração de regra 
equivalente para efeitos de impostos sobre o património. A ver vamos.   
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