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A proposta de Orçamento de Estado não traz alterações relevantes em matéria de 
imposto do selo e impostos sobre o património (IMT e IMI). Conforme se referiu na 
antevisão da proposta do Orçamento de Estado esperava-se que o Governo aproveitasse 
o impulso legislativo para suprir algumas lacunas e dúvidas interpretativas criadas pela 
reforma da tributação do património iniciada este ano. Referimos como exemplo o caso 
das isenções de imposto do selo para as operações de reporte em bolsa e para as 
designadas entradas de activos, cujo desaparecimento se deveu aparentemente, não à 
vontade do legislador, mas sim a meros lapsos de reformulação do Código. 
Contrariamente a essa expectativa, a proposta do Orçamento de Estado não produz 
qualquer alteração nesse sentido.   
 
As alterações propostas respeitam exclusivamente à elevação do limite da isenção de 
IMT para as aquisições prédios destinados a habitação, cujo valor passará a ser de 
82.000 Euros, contra os 80.000 Euros actualmente em vigor, representando um aumento 
na ordem dos 2,5%. As taxas de IMT mantêm-se inalteradas, aumentando-se 
aproximadamente em 2% os escalões dos valores sobre os quais incide o IMT nas 
aquisições de prédios destinados a habitação. 
 
A grande novidade acontece por omissão. Ao contrário do que seria expectável, certo dir-
se-ia, esta proposta não contempla a prorrogação do regime de incentivos fiscais 
previstos no Decreto-Lei n.º 404/90, de 21 de Dezembro, para empresas que procedam a 
actos de cooperação ou de concentração, como por exemplo a constituição de 
agrupamentos complementares de empresas e processos de fusão ou cisão. Tal significa 
que, a partir de 2005, deixarão de vigorar as isenções de imposto do selo e IMT (ex-Sisa) 
para as entradas de capital e transmissões de imóveis resultantes de processos de 
reorganização empresarial.  
 
Estranha-se esta omissão, sobretudo quando a conjuntura económica, a situação 
estrutural dos grupos económicos e a aplicação do artigo 35.º do Código das Sociedades 
(aliás, contemplada na proposta ao prever a reavaliação extraordinária dos activos), entre 
muitos outros factores, aconselhavam a manutenção destes benefícios, os quais 
constituem (desde há vinte e quatro anos, sendo assim dos regimes mais estáveis do 
sistema fiscal português) um claro incentivo à reorganização empresarial e 
correspondente reforço da competitividade.  
 
Será uma medida propositada ou será apenas um “esquecimento”? Tudo indica tratar-se 
desta última possibilidade, até porque a dispersão legislativa torna cada vez mais difícil 
controlar as diversas normas fiscais. Se assim for, espera-se que este lapso seja 
rapidamente rectificado. Aliás, sendo este regime estrutural ao sistema, se algo se 
aguardava, seria não a sua abolição, mas a sua retirada de lei avulsa e inclusão no 
Estatuto dos Benefícios Fiscais, agora tão emagrecido. 
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