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A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, estabelece o novo 
regime financeiro das autarquias locais. O novo regime entra 
em vigor a 1 de janeiro de 2014.  

O diploma prevê um período transitório de redução das taxas 
do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de 
Imóveis (IMT), de 1/3 em 2016, e 2/3 em 2017, até à sua 
extinção como receita municipal a partir de 1 de janeiro de 
2018.  

Relativamente à derrama municipal, a nova lei estabelece 
que nas situações em que uma entidade tem 
simultaneamente sede num município e direção efetiva 
noutro, deverá ser considerada como residente do município 
onde estiver localizada a direção efetiva. 

 

 

Law 73/2013 of 3 September, establishes the new finance 
regime for municipalities. The new regime law will come 
into force on 1 January 2014. 

It is foreseen a transitional period where the rates of the 
property transfer tax (“IMT – Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis”) will be reduced by 
1/3 in 2016, and by 2/3 in 2017, until the extinction as a 
revenue of the municipalities, from 1 January 2018 
onwards.  

Regarding the municipal surcharge (“derrama”) the new 
law establishes that in situations where an entity’s head 
office is located in a municipality and the place of effective 
management of such entity is located in another 
municipality, it shall be deemed resident in the 
municipality where the effective management is located. 
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