
Administração Fiscal
reavalia casas e valor
sobe para o dobro
O valor patrimonial das casas passou para 236 3 mil milhões de euros
Porém este aumento pode não significar uma subida do IMI
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Fisco soma 130 mil
milhões ao valor
tributável das casas
IMI Valor patrimonial global com reavaliações subiu mais do dobro Aumento pode nem sempre
representar um acréscimo de imposto a pagar Receita adicional para as autarquias é incerta
Paula Cravina de Sousa

paula cravina@economico pt

A reavaliação feita pelas Fi
nanças para actualizar o IMI
fez disparar para mais do do
bro o valor total das cerca de

4 9 milhões de casas que fo
ram alvo das peritagens Os
imóveis valem agora mais de
230 mil milhões de euros
mais 130 mil milhões do que
anteriormente verificado No

entanto há que ter em conta
que o aumento do valor da
casa não implica sempre uma
subida do IMI a pagar pelo
proprietário

Em 2012 as Finanças ini
ciaram o processo de reavalia
ção das casas que ainda não ti
nham sido transaccionadas

desde 2004 ano em que a en
tão ministra das Finanças
Manuela Ferreira Leite fez a
reforma dos impostos sobre o
património e extinguiu a con
tribuição autárquica criando o
IMI A maioria das casas não
tinha ainda sido avaliada com

as regras do IMI pós 2004 e
acabou por sê lo durante o
ano passado e o primeiro tri
mestre deste ano Em resulta

do desta acção o valor das ca
sas subiu para o dobro

De acordo com os dados do

Governo que foram ontem
distribuídos aos deputados à
Assembleia da República o
chamado valor patrimonial
tributário VPT das casas já
registadas no sistema infor
mático era de 107 7 mil mi
lhões de euros antes de a ava

liação ser feita Após as peri
tagens das Finanças subiu
para 236 3 mil milhões de eu
ros um aumento de 119 4
cerca de 129 mil milhões de
euros

Faltam ainda ser introduzi

das algumas casas no sistema
mas a variação final do VPT
não deverá alterar se segun
do as projecções do Governo
Ainda assim as estimativas
iniciais apontavam para um
acréscimo ligeiramente supe
rior de 124 8 O VPT é o va
lor sobre qual vai incidir a
taxa de IMI que ditará o valor
de imposto a pagar pelo con
tribuinte

Este aumento explica se
segundo os especialistas ouvi
dos pelo Diário Económico
pelo facto de o valor das casas
que ainda não tinham sido
transaccionadas estar muito
desactualizado Havia uma

desactualização dos valores
que era vergonhosa que não
era culpa dos contribuintes
mas sim das Finanças afirma
o fiscalista Nuno Oliveira Gar
cia O ex secretário de Estado

dos Assuntos Fiscais que fez a
reforma da tributação sobre o
património em 2004 Vasco
Valdez concorda que a desac
tualização do VPT é o factor
determinante

Contudo há um factor adi
cional que pode estar a contri
buir para o disparo do valor
patrimonial das casas reava
liadas Oliveira Garcia adverte

que a fórmula do IMI deveria
ser revista A própria fórmu
la do IMI e os valores de refe
rência estão desactualizados

por excesso e foram feitos
numa altura em que o merca
do estava a explodir É o caso
do preço por metro quadrado
usado na fórmula que ultra
passa os 600 euros e não cor
responde à realidade

O especialista dá como
exemplo um palacete em Lis
boa que valia 22 mil euros
mas que depois da avaliação
passou para 3 2 milhões de
euros Os 22 mil euros eram

uma injustiça mas certamen
te que agora também não vale
os 3 2 milhões de euros afir
ma

Um valor patrimonial não
tem de corresponder necessa
riamente a um agravamento
da tributação para os contri
buintes com casas compradas
antes de 2004 Por um lado o

valor das casas aumenta mas
por outro o intervalo das taxas
de IMI praticado 0 5 a
0 8 convergirá para os va
lores menos penalizadores
0 3 a 0 5 usados para ca
sas pós 2004 da articulação
entre os dois factores resulta

rá um agravamento líquido ou
um benefício para o contri
buinte

Se antes o contribuinte

estava sujeito a uma taxa de

0 8 mesmo que o VPT agora
suba para o dobro pode ter
uma taxa de 0 4 e o efeito é
neutro neste caso exempli
fica Vasco Valdez

Quanta receita para as
câmaras

A resposta não é taxativa e só
será possível de responder em
2015 quando terminar o prazo
da cláusula de salvaguarda
que limita subidas de IMI mui
to agressivas ver texto ao
lado O Governo começou
por afirmar que o acréscimo
de receita iria rondar os 700

milhões de euros mas as au
tarquias apresentaram contas
diferentes e avançaram com
cerca de 300 milhões de euros

Agora de acordo com os
dados do Governo o resultado
depende do cenário utilizado
para o cálculo da receita adi
cional de IMI E são quatro os
cenários feitos pelo Executivo
com resultados muito dife
rentes o acréscimo de receita
varia entre 213 milhões e 664
milhões de euros

Porém o cenário que é
considerado pelo Governo es
tatisticamente mais correcto
dá um aumento de 356 mi
lhões de euros em receita de

IMI Ainda assim parte do
pressuposto de que todos os
municípios cobraram até aqui
e vão continuar a cobrar a taxa
máxima de IMI o que não
acontece na prática já que as
autarquias têm o poder de es
colher a taxa a aplicar aos seus
munícipes dentro de um in
tervalo definido na lei

Esta questão é particular
mente importante na medida
em que se discute no âmbito
da nova Lei das Finanças Lo
cais a extinção do IMT im
posto pago quando se compra
uma casa e que é também
receita das autarquias

O argumento do Executivo
é o de que o acréscimo de re
ceita de IMI vai permitir com
pensar a extinção do IMT O
Governo e a Associação Na
cional e Municípios Portugue
ses já chegaram a acordo e o
IMT só deverá acabar em 2018

e não em 2016 como previsto
inicialmente
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Quais são as
novas regras
de pagamento
do IMI
O imposto sobre o património
imobiliário mudou e a próxima
prestação vence já em Julho

A segunda prestação do IMI está a
pagamento até ao final deste
mês Saiba quais os novos prazos
e quais as mudanças a que a rea
valiação do valor patrimonial tri
butário obrigou

QUAIS OS PRAZOS DE
PAGAMENTO DO IMI

Este ano os prazos mudaram Se o
imposto for inferior a 250 euros
mantém «se o mês de Abril para
pagamento Mas se o valor variar
entre os 250 e os 500 euros os

meses válidos para cumprir as
obrigações fiscais passam a ser
Abril e Novembro Já se o impos
to for superior a 500 euros o
contribuinte poderá pagar em
três prestações Abril Julho e
Novembro Os novos prazos fo
ram concebidos para dar mais
tempo aos contribuintes para pa
garem devido ao aumento de
imposto

TODOS OS CONTRIBUINTES
VÃO PAGAR MAIS IMI DEPOIS
DA AVALIAÇÃO
Não Os contribuintes que só
agora viram a sua casa ser reava
liada tinham um valor patrimo
nial mais baixo mas estavam su
jeitos a taxas mais altas que va
riavam entre os 0 5 e os 0 8
No entanto depois de as casas
serem reavaliadas aquelas taxas
deixam de ser aplicadas A taxa
agora aplicada será a imposto às
casas avaliadas depois de 2004 e
que varia entre 0 35 e 0 5 As
sim o valor patrimonial tributá
rio pode subir mas a taxa a que
vai estar sujeito será mais baixa
o que pode representar um de
créscimo no imposto a pagar

TODOS OS CONTRIBUINTES
VÃO PAGAR UM VALOR
DIFERENTE DOS PAGOS NO

ANO PASSADO
Não Só foram avaliadas as casas

que ainda não o tinham sido ao
abrigo das regras do IMI que
entraram em vigor no final de
2003 Mas mesmo os que tive
ram a sua casa reavaliada pode
rão ainda pagar o valor igual ao
do ano passado É que há contri
buintes que apesar de já terem
as casas avaliadas vão ainda pa

gar o imposto igual ao do ano
passado As Finanças publicaram
um entendimento destinado aos
contribuintes cujo valor patri
monial tributário não esteja ain
da inscrito na matriz Estes con
tribuintes terão de pagar o IMI
em Abril com base nos valores

do ano anterior até que a sua si
tuação seja actualizada E nestes
casos terá de ser feito o acerto
relativo ao imposto a pagar As
sim se o IMI pago for superior ao
que é devido o imposto pago em
excesso será reembolsado dé

imediato Mas se quando a ava
liação estiver concluída o con
tribuinte tiver de pagar mais o
acerto será feito em Novembro

E se o imposto a pagar for infe
rior a 500 euros elimina se a

prestação de Julho
HAVERÁ ALGUMA PROTECÇÃO
PARA AS MAIORES SUBIDAS
DE IMI
Sim Este ano e em 2014 há me

canismos travão para suavizar o
aumento Assim os aumentos
não podem ser superiores a 75
euros ou a um terço da diferença
entre o IMI pago em 2012 relati
vo a 2011 e o IMI devido já com
os novos valores resultantes da

avaliação Há que ter em conta
que vale o maior destes dois
montantes Só quem recebe até
4 898 euros terá como limite os
75 euros Em 2015 deixa de haver

esta cláusula de salvaguarda e os
contribuintes sentirão na sua

plenitude o aumento do IML

QUE PRÉDIOS ESTÃO ISENTOS
DO IMI

Ficam isentos de imposto du
rante três anos os contribuintes
que tenham comprado casa com
um Valor Patrimonial Tributário
de 125 mil euros e com rendi
mentos inferiores a 153 3 mil
euros

EXISTE OUTRO TIPO DE

ISENÇÃO PARA
CONTRIBUINTES COM

RENDIMENTOS BAIXOS

Sim Ficam isentos de imposto
os contribuintes com rendi
mentos anuais até 14 630 euros

e em que o valor patrimonial
tributário da casa seja inferior a
66 5 mil euros O valor do ren
dimento é válido para o rendi
mento bruto do contribuinte e

do agregado familiar
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