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IMT  
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ESTRUTURA DO CÓDIGO 

Incidência   1º a 5º  (+ 24º a 29º + 55º) 

Isenções   6º a 11º + 34º+ EBF + LEGIS AVULSA  

Matéria colectável 12º a 16º + 30º 

Taxas    17º e 18º 

Pagamento  36º a 40º 

Reembolsos    44º a 47º  

Reclamações  

/ Impugnações  41º a 43º 

Liquidação  

(Modelo 1)  19º a 23º + 32º, 33º e 35º 

Adicional    31º 
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I – INCIDÊNCIA 
 

Territorial  
Objetiva 
Subjetiva 
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5 ELEMENTOS 

1) TRANSMISSÃO 

2) ONEROSA 

3) TITULADA POR ATO OU CONTRATO (OU NÃO) 

 

4) PRÉDIOS, IMÓVEIS 

Imóveis (204.º CC) 

Prédios (2.º a 6.º CIMI)  

5) SITUADOS EM TERRITORIO PORTUGUÊS (2.º/1 “ in 
fine”) 

irrelevante a residência das Partes 

Irrelevante o lugar da celebração do ato ou contrato 

 

 



ARTº 2º - SÍNTESE 
Nº 1  (Livro III do CC) 

TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE PLENA  
TRANSMISSÃO DE FIGURAS PARCELARES 

NUA PROPRIEDADE, USOFRUTO, DIREITO DE USO E HABITAÇÃO,  
DIREITO DE SUPERFICIE, SERVIDÕES PREDIAIS 

TRANSMISSÃO DE PARTE INDIVISA DA PROPRIEDADE  
COMPROPRIEDADE 

Nº 2  
TRANSMISSÕES FICCIONADAS 

1) PROMESSAS de aquisição: 2/a) + 29º 

2) (LOCAÇÃO-VENDA e LOCAÇÃO FINANCEIRA) = Arrendamento com cláusula 
de transferência dos bens para o arrendatário quando todas as rendas forem 
pagas : c) + 12º/4/10ª; d) + 2º/3, c) + d) + 12º/4/19ª: 

Considera-se que a transmissão ocorre na data da celebração do contrato, 
embora os efeitos jurídicos só ocorram no final do contrato. 

3) ARRENDAMENTOS/SUBARRRENDAMENTOS A LONGO PRAZO (> 30 anos) 
Considera-se que a transmissão ocorre na data da celebração do contrato ou 
da prorrogação (só tem que manter-se o adquirente) 
Se o arrendatário vier a adquirir a propriedade = compra e venda que leva em 
conta o IMT já pago (art.º 12 nº 4 regra 10ª ) 
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 Equiparação a Transmissão - art. 2º nº 2 a) 

 Promessas de aquisição e de alienação 

Art. 410 ºe ss C Civil (Contrato-promessa – regime aplicável) 

 logo que verificada a tradição para o promitente adquirente  

  quando o promitente adquirente já esteja a usufruir o imóvel  

(exceto: Habitação Própria e Permanente); 

“B” celebra um contrato promessa do imóvel “X”, destina-o a habitação 
própria e permanente e do seu agregado familiar.   

Com o pagamento do sinal, o promitente vendedor autoriza que “B” vá 
habitar a casa, entregando-lhe as chaves do imóvel.O IMT é devido aquando 
da celebração da escritura pública.  

EXCETO SE “B” ceder a sua posição a “C”. Nesse caso é devido o IMT por “B” 
com juros compensatórios. 

Art. 36º, nº 5 – (Notificação – prazo de pagamento) 

Art. 44º, nº 2 – (Anulação 1/8) 
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SITUAÇÃO 1 
“B” celebra um contrato promessa de um prédio urbano destinado a sua  
habitação própria e permanente.   
Com o pagamento do sinal, “A”, promitente vendedor, autoriza “B” a habitar 
o prédio. 
Há IMT no momento em que “B” vai habitar a casa?  
 Não porque se verifica a exceção do prédio ser para HPP 
 
SITUAÇÃO 2 
B” celebra um contrato promessa de um prédio urbano destinado a sua  
habitação própria e permanente.   
Com o pagamento do sinal, “A”, promitente vendedor, autoriza “B” a habitar 
o prédio. Um mês depois, “B” é autorizado por “A” a ceder a sua posição 
contratual a “C”. 
Há IMT no momento em que “B” cede a posição a “C”? 
Sim porque se verifica a parte final do art.º 2.º/2/a): ocorre a incidência 
prevista no art.º2.º/3/e)  
 

Exemplos – Art.º 2º nº 2 alínea a) do CIMT 



Helena Magno 8 

 

 
 

Art.º 2.º, nº 2, c) 
Arrendamento de um prédio rústico, destinado a 
silvicultura, por 40 anos, sendo a renda anual de € 800 

DL 294/2009 prevê arrendamentos florestais até 70 anos 

 
Valor Renda capitalizado = 800 x 20 = € 16.000 
VPT de € 18.000 vs VD € 16.000; 
18.000 x 5% = € 900 
 

Regra 10ª, do nº 4 do artº 12 
Arrendatário adquire, por 20,000€, o prédio rústico, 10 anos 
após a celebração do contrato, sendo o VPT, à data, de 
28,000€ 

Valor tributável =  
VD / VPT na data da transmissão –  
VD / VPT na data do arrendamento 

(16,000€ - 18,000€) – (20,000€ - 28,000€) = 6,000€ 
6,000€ x 5% = 300 € 



LOCAÇÃO VENDA  

“A” assinou com a sociedade financeira “B,SA”, um contrato de 
locação relativo a um imóvel urbano com o VPT de  201.000€, 
destinado a comércio mediante o qual terá que pagar 
11.550€/mês de renda durante 12 anos, findos os quais ficará 
proprietária do mesmo.   

Qual o IMT a pagar e quando? 

 

artº 2º/2/b); 12º/5/g); 19º, 21º e 22º 

 11.550€*12*12= 1.663.200€ 

1.663.200 € > 201.000€ 

  

1.663.200 € x 6.5% =108.108€ 
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Nº 2 - TRANSMISSÕES FICCIONADAS 
 
4) Aquisição ou Amortização de PARTES SOCIAIS em sociedades que possuam 
bens imóveis: 2/ d) + 3/ c) d) 

Um dos sócios fique com ≥ 75% do capital social; 
sócios se reduzam a dois, casados ou unidos de facto  

NOTA: . 

Se, no acto de constituição de uma sociedade que possua bens imóveis, algum dos 

sócios ficar a dispor 75% ou mais do capital social, não é devido IMT (v. circular 

15/2002). Só nas aquisições subsequentes 

 
 

5 ) REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL das sociedades com bens imóveis: 5/ e) + 
12º/4/12ª 
6 ) ADJUDICAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS NA DISSOLUÇÃO das sociedades: 5/ f) + 
12º/4/12ª; 
7 ) transmissões de imóveis por FUSÃO OU CISÃO das sociedades: 5/ g) + 
12º/4/13ª + 60º EBF 
 
6) Aquisição de unidades de participação resgate, aumento ou redução do capital 
ou outras, em FII FECHADOS DE SUBSCRIÇÃO PARTICULAR (independentemente 
da localização da sociedade gestora), das quais resulte que um dos titulares ou dois 
titulares casados ou unidos de facto fiquem a dispor de, pelo menos, 75 % das 
unidades de participação representativas do património do fundo. (NOVO! Lei 7-
A/2016, 30.03 _ estavam isentos pelo 49.º EBF) 



SOCIEDADES 
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Exemplo – Art.º 2º nº 2 al. d) CIMT 

A “Sociedade ZY, Lda.”, é  constituída por dois sócios, “A” e “B”, 
cada um com uma quota de 50%. Possui um imóvel.  

O sócio “B” aliena 45% da sua quota a “C”, casada com “A” no 
regime de separação de bens.  

  

Há sujeição a IMT? 

Não. Nenhum sócio tem 75% do capital social e a 
sociedade não fica reduzida a 2 sócios casados ou unidos 
de facto 



Sociedades 

Na realização do capital social da sociedade “X”, sociedade civil, cada um dos 3 sócios 
entrou com os seguintes bens:  
“A” - imóveis rústicos com o VPT de 120.000€;  
“B” - imóveis urbanos com o VPT de 100.000€   
“C” - 100.000€ em numerário.  
Os imóveis de “A” e “B” foram inscritos no activo da sociedade com o mesmo valor: 
120.000€.  
 
Por este acto é devido IMT?  
SIM, pelo “C” (2º/ 5/e) + 4º) 
 
Matéria Colectável  
12º/ 4/12ª : 240.000€ 
240.000€ / 3= 80.000€ 
Valor dos urbanos contido nos 80.000€ = 240.000€ / 8.000€ = 33.000€ 
Valor dos rústicos contido nos 80.000€ = 80.000€ - 33.000€ = 47.000€ 
Taxa: 
33.000€ x 5% = 1.650€ 
47.000€ x 6,5%=3.055€ 
Liquidação e Pagamento: 
Antes da celebração da escritura ou DPA de constituição da sociedade 
 

SOCIEDADES 
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ARTº 2º - SÍNTESE 
Nº 3 
NEGÓCIOS jurídicos relativos a IMÓVEIS que têm um resultado 
económico equivalente à formalização de contratos translativos de 
imóveis, embora anteriores ou laterais  

CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL 
PROCURAÇÃO IRREVOGÁVEL 

Nº 4  
SUJEITOS PASSIVOS ESPECIAIS  

CONTRATO PARA PESSOA A NOMEAR 
SOCIEDADE EM CONSTITUIÇÃO:  e) – 4 + 4º g) + 36º/9  



CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL 
a) + b) ; 4º, e); 12º/ 4/ 18ª; 17º/ 5; 20º, 1, c), 22º, 2 + 3,  
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 Facto tributário 8 (contrato c/ 

clausula) 

Facto tributário 9 (contrato c/ 

clausula) 

cedências de posição sucessivas 

Sujeito passivo promitente comprador (cessionário 

Momento da 

sujeição  

Antes da celebração de 

qualquer contrato 

Antes da cedência da posição 

Montante sujeito sinal ou adiantamento de 

preço  

sinal ou adiantamento de preço  

Taxa Correspondente ao montante 

total do contrato mas é 

aplicada ao valor do sinal  

5%, 6,5% ou de 1% a 6% 

Correspondente ao montante total 

do contrato mas é aplicada ao valor 

do sinal  

5%, 6,5% ou de 1% a 6% 

Momento do 

pagamento 

Antes da celebração do 

contrato 

Antes da cedência da posição 

escritura / DPA 

entre o promitente 

alienante e o 

promitente 

adquirente que no 

momento detiver a 

posição contratual 

Regras gerais – abate o IMT 

pago no momento em que 

aqdquire a posição 

Regras gerais, – abate o IMT pago 

no momento em que aqdquire a 

posição 
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Incidência objetiva  Celebração de contrato promessa com 
cláusula e as posteriores cedências. 

 [Alínea a) e b) do n.º 3 do artigo 2º do CIMT] 

Incidência subjetiva  Primitivo promitente adquirente e os 
sucessivos promitentes adquirentes. 

 [Alínea e) do art. 4º] 

Mat. tributável  A(s) importância(s) paga(s). 

 [Regra 18 n.º 4 do art.º 12º] 

Liquidação  Sem isenções ou redução de taxa.  

taxa é definida pelo preço acordado.  

Acerto de contas aquando da aquisição do imóvel.  

[Alínea e) do art.º 4º; n.º 5 do art.º 17º e n.º 3 do art.º 22º] 

Contrato promessa com cláusula 
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Exemplo – Art.º 2º nº 3 al. a) e b) do CIMT 

 

   VPT 160.000 / Preço 200.000 

    A                                 B         20/01     Sinal: 20.000             IMT s/20.000 

 

 

 

 

            

              C             20/02     Cedência: 40.000      IMT S/40.000 

    Cessionário       

        

 

 

            D           10/06        Cedência: 60.000   IMT S/60.000 

   Cessionário     

A                                D            14/12        CCV – 200.000 

  IMT DEVIDO = IMT FINAL – IMT Pago pela Cessão (art. 22 nº 3) 

     

Artº 2º nº 3 al. a) e b) 

Artº 4º al. e) 

Artº 12º nº 4, regra 18ª 

Artº 18º nº 1 

Artº 22º nº 2 

Exemplo – Cedência de posição em contrato COM clausula 
Artº 2º/3/ a) + b) ; 4º/ e); 12º/ 4/18ª; 17º/1 e 5 , 20º/1/c), 22º/ 2 e 3, 36º/10 
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Exemplo – Cedência de posição em contrato COM clausula 
Artº 2º/3/ a) + b) ; 4º/ e); 12º/ 4/18ª; 17º/1 e 5 , 20º/1/c), 22º/ 2 e 3, 36º/10 
  

   VPT 0 / Preço 400.000 

    A                                 B         05/02   Sinal: 60.000                  IMT s/60.000 

 

 

 

 

            

               B             13/03  reforço de sinal: 20.000   IMT s/40.000 

    Cessionário       

        

 

 

            C           10/06      Cedência: 120.000        IMT s/120.000 

   Cessionário     

A                                C            14/07        CCV – 380.000 

  IMT DEVIDO = IMT FINAL – IMT Pago pela Cessão (art. 22 nº 3) 

     

Artº 2º nº 3 al. a) e b) 

Artº 4º al. e) 

Artº 12º nº 4, regra 18ª 

Artº 18º nº 1 

Artº 22º nº 2 



Procuração 
2.º, nº 3, c) + d);  4.º/ f); 12.º:/4/ 19ª; 22º/2 e 3 
Acto de representação voluntária pela qual o proprietáario do imóvel atribui ao 
procurador poderes para representar o proprietário e o procurador ou terceiro, não 
podendo ser revogada sem acordo do interessado, salvo ocorrendo justa causa. 
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SP MONTANTE 
SUJEITO 

TAXA MOMENTO  
DO 
PAGAMENTO 

TRANSMISSÃO 
JURIDICA 
MATÉRIA 
COLECTÁVEL   

PROCURADOR VPT OU VD 
NÃO HÁ ISENÇÃO 
/REDUÇÃO DE 
TAXA 

5% 
6,5% 

ANTES DA 
OUTORGA DA 
PROCURAÇÃO 

(VPT OU VD) – 
VALOR PAGO NA 
OUTORGA DA 
PROCURAÇÃP 
HÁ ISENÇÃO 
/REDUÇÃO DE 
TAXA 
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Contrato Promessa SEM Cláusula de Livre Cedência 

“A”, em 20,04, promete vender uma fracção autónoma destinada a habitação 
própria a “B”, por 400 000 €. “B” dá  a “A”, em 20,04, um sinal 30 000 €. O contrato 
de promessa NÃO tem cláusula de livre cedência a terceiros. 

Em 23,05, “B” reforçou o sinal em 10 000 €. 

Em 31,08, a escritura é celebrada entre “A” e “C”, a quem “B” cedeu a sua posição, 
por  40 000 €, com o consentimento de “A”  

 

Contrato Promessa entre “A” e “B” 

Não existe sujeição (art.º 2.º, nº 2, a) 

Cedência de posição autorizada 

excluída de tributação, porque “B” conseguiu provar que só recebeu de “C” o valor 
entregue a “A”: 40.000€ 

 

Escritura Pública entre “A” e “C” 

Sujeita pelo art.º 2,º/1 

Matéria coletável e Taxa: 12.º/1 e 17º/1/a) 

Pagamento: antes da realização da escritura (36.º/1)   
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Contrato Promessa SEM Cláusula de Livre Cedência 

“A”, em 20,04, promete vender uma fracção autónoma destinada a habitação 
própria a “B”, por 400 000 €. “B” dá  a “A”, em 20,04, um sinal 30 000 €. O contrato 
de promessa NÃO tem cláusula de livre cedência a terceiros. 

Em 23,05, “B” reforçou o sinal em 10 000 €. 

Em 31,08, a escritura é celebrada entre “A” e “C”, a quem “B” cedeu a sua posição, 
por  60 000 €, com o consentimento de “A”  

 

Contrato Promessa entre “A” e “B” 

Não existe sujeição (art.º 2.º, nº 2, a) 

Cedência de posição autorizada 

NÃO excluída de tributação, porque “B” não conseguiu provar que só recebeu de 
“C” o valor entregue a “A”: 40.000€. 

Pagamento: 30 dias a contar da escritura entre “A” e “C” (36º, 9) 

 

Escritura Pública entre “A” e “C” 

Sujeita pelo art.º 2,º/1 

Matéria colectável e Taxa: 12.º/1 e 17º/1/a) 

Pagamento: antes da realização da escritura (36.º/1)   
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Exemplo - Procuração 

Em 10.02 foi outorgada procuração em que “A” instituiu “B” seu 
procurador na venda de um prédio urbano destinado a habitação.  

Em 07,07, “C” adquire o prédio, por EPCV,  pelo preço de €90.000, 
destinando-o à sua Habitação Própria e Permanente. 

Quantos factos tributários ocorreram, com que sujeitos passivos e qual o 
valor tributável? 

 

A outorga da procuração não está sujeita porque não é uma procuração 
irrevogável . 

A transmissão onerosa para “C” está sujeita (art.º2º/1), apesar de lhe 
aproveitar a isenção do artigo 9.º do CIMT.  

     

 



Em 12,05 “X, Lda” outorga com “B”, seu sócio maioritário, procuração irrevogável 
conferindo-lhe poderes de alienação de um prédio urbano com o VPT de 275.000€.  “B” 
entrega de 50.000€. 
Em 08,08 foi celebrado entre a “X, Lda” e  “B” um DPA , tendo este entregue mais 
170.000€ e um automóvel com o valor de mercado de 40.000€. Ficou ainda responsável 
pelo pagamento de uma hipoteca, que onerava o prédio, no valor de 90.000€.  
Há IMT a pagar ?  
 
Pela procuração irrevogável  
“B” paga IMT 
275.000€ x 6,5% = 17.875€ (art.º 2º/3/c + 4º, f)  
 
Na celebração da escritura 
“B” paga IMT e Selo  
VD = 50.000€ + 70.000€ + 40.000€ + 90.000€ = 250.000€ 
VPT = 275.000  
(275.000€ x 7%) - 7.987,40 € = 11.262,60€ 
 
11.262,60€ - 17.875€ = (-6,612,40 €) 

 
Selo – verba 1.1 = 275.000€ x 0,8% = 2.200€ 

 

Exemplo - Procuração 



CONTRATO PARA PESSOA A NOMEAR 

Artº 2º, nº 3, e) + nº 4; 4º/b); 25º, 36º , nº 9 
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IMT    INICIAL IMT    DEFNITIVO 

Paga IMT qum nomeia Não há IMT se cumprir o 25º, nº 1 ou  

se tiver isenção (neste caso reembolsa-se quem nomeou do 

IMT que pagou) – artº 25º, nº 3 

Não há IMT se quem nomeia tiver 

isenção 

Paga IMT se quem nomeou tinha isenção ou 

Se nõ cumpriu o 25º, nº 1 

 



“A” pagou num SF o IMT relativo à aquisição, que fez a “B”, de um prédio de 
habitação, efectuada em representação de “M”, não tendo mandato, nem 
estando a agir como gestor de negócios. 
Em 26.09, realizou-se a escritura entre “B” e “M”.  
Em 03,10, “A” identificou, junto do mesmo SF, “M” como adquirente, 
exibindo a escritura celebrada em 26,09, que outorga ir “M” destinar o 
prédio a sua habitação própria e permanente.  
Nesta data há pagamento de IMT? 

 
Aquisição por “A” 
Sujeita pelo art.º 2.º/1.  
Materia coletável e taxa: art.º 12.º/1 e 17.º/1/b 
 
Aquisição por “M” 
Face à exibição da escritura no SF, é averbado no IMT inicial, pago por “A” 
que “M” é o proprietário, anulando-se o IMT pago por “A” e restituindo-se-
lhe a diferença resultante da alteração da taxa, uma vez que o prédio se 
destina a HPP. 
 

 

CONTRATO PARA PESSOA A NOMEAR 
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Nº 5 _ FORMAS ESPECIAIS DE TRANSMISSÃO 
2º/5/a); 12º/4/ 6ª, 44º e 45º : resolução, invalidade ou extinção, por mútuo 
consenso,  
 do contrato de compra e venda  
 Do contrato de troca  
 Do contrato promessa,quando ocorrer passados 10 anos sobre a tradição ou 

posse 
2º/5/b); 4º, c) + d); 5º/3  + 12º/4/4ª + 20º/2:  PERMUTAS, pela diferença 
declarada de valores ou pela diferença entre os VPT, consoante a que for maior  
 
2º/5/c) + 6; 4º, a) + 12º / 4/ 1ª + 11ª + 21º,3 + 36º, 7: excesso da quota-parte 
em bens imóveis, em acto de DIVISÃO ou PARTILHAS, bem como a alienação da 
herança ou quinhão hereditário 
Exceto dissolução de casamento em regime de comunhão de bens ou comunhão de 
adquiridos (art.º 2.º, n.º 6) 
 
2º/5/d): venda ou cessão do direito a determinadas ÁGUAS, ainda que sob a  
forma de autorização para as explorar ou para minar em terreno alheio 
2º /5/ h) + 12º, 2  e 3 + 14º:  transmissões de BENFEITORIAS e aquisições de 
imóveis por ACESSÃO 

ARTº 2º - SÍNTESE 
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Exemplo - Permuta 

 “A” e “B” fizeram a seguinte permuta: 

 “A” dá a “B” um prédio com valor patrimonial de € 150.000 e 
recebe de “B” um terreno para construção com valor patrimonial 
de € 160.000. 

“A” atribui ao seu prédio o valor de € 170.000 e “B” atribui ao seu 
terreno o valor de € 190.000. 

 “A” recebe de “B” € 20.000 em dinheiro. 

Há IMT? sim 

 

Diferença de VPT    € 10.000 (160.000-150.000) 

Diferença de VD      € 20.000 (190.000-170.000) 

Diferença declarada de valores  € 20.000 

 

O IMT a pagar será: 20.000 x 6,5% = € 1.300 
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Exemplo - Permuta 

Em 23.01, a Sociedade Gama e a Sociedade Delta efetuaram a seguinte 
permuta: 

A Gama deu à Delta um prédio urbano não habitacional, com o VPT de € 
300.000 e valor declarado de € 350.000. 

A Delta deu à Gama um prédio urbano não habitacional, com o VPT de € 
220.000 e valor declarado de € 250.000 e, ainda, o montante de € 
100.000. 

Há IMT? SIM 

Quem fica com o Bem de maior valor: Delta → sujeito passivo (4º/c) 

Qual a natureza do Bem de maior valor: urbano 

Diferença de VPT        €80.000 (€ 300.000- € 220.000);  

Diferença de valores declarados   €100.000 (€ 350.000-€ 250.000);  

Diferença declarada de valores     €100.000  

Valor tributável = € 100.000 (art.º 12º/4/4/CIMT). 
 

 



Partilhas 

4º, a) + 12º / 4/ 1ª + 11ª + 21º, nº 3 + 36º, nº 7 

Por morte de “D”, “A”, “B” e “C”, seus filhos, receberam 4 imóveis que vão 
agora partilhar, como se discrimina: 

“A” _ prédio urbano 600 com VPT de 120.000 € e VD de 100.000 €  

“B” _ ½ do prédio urbano 601 com VPT de 40.000,00 € e VD de 50.000 €  

       _ prédio urbano 5555 com o VPT de 10.300 € e o VD de 100.000 €  

“C” _ ½ do prédio urbano 601 com VPT de 40.000,00 €  

       _  prédio urbano 96676, com o VPT de 27.465,46 € e o VD de 25.000 €  

 

Qual o IMT a pagar e por quem? 

O filho “B” pelo excesso que a mais leva na partilha em bens imóveis 

29 
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Quota parte  Valor recebido Excesso 
Valor Tributável dos Bens 
U - 600 U - 601 U - 96676 

A 88.333,00 € 100.000,00 € 11.667,00 € 11.667,00 €     

B 88.333,00 € 120.000,00 € 31.667,00 €   5.277,83 € 26.389,17 € 

C 88.333,00 € 45.000,00 € -43.333,00 €       

5,277,83 = 31667*20000/1200000 + 26.389,17 =  31667*100000/1200000 

Bem Valor de Partilha VPT (vpt+benf) 

Valor a Considerar para 
Partilhantes que ficam com os 
bens partilha por ser maior 

U - 600 100.000,00 € 120.000,00 € 100.000,00 € A   

U - 601 40.000,00 € 50.000,00 € 40.000,00 € B C 

U - 96676 25.000,00 € 27.465,46 € 25.000,00 € C   

U - 5555 100.000,00 € 10.300,00 € 100.000,00 € B   

Total 265.000,00 € 207.765,46 € 265.000,00 €     

Quota parte     265000/3= 88333     



Transmissão de imóvel  
simultâneamente gratuita e onerosa 

Art.º 3.º e 15.º CIMT + 19.º CIS 

SUCESSÕES TESTAMENTÁRIAS  
com encargo de pensão  a pagar ao herdeiro ou legatário ou a 3º 

com encargo de divida  a pagar ao herdeiro ou legatário ou a 3º 

     art. 2244º (CC) - testamento com encargos - cláusulas modais  

  
DOAÇÕES  
com entradas (pagamento duma prestação única);  

com encargo de pensão  a pagar ao doador;  

com encargo de dividas a pagar ao doador ou a 3º 

  art. 963º (CC) - doação com cláusula modal 

  art. 964º (CC) - doação com encargo de pgto de dívidas 
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ISENÇÕES 



ISENÇÕES 

6º A 9º (+ EBF + LEGIS AVULSA )    

32º  ISENÇÃO TÉCNICA 

10º  FORMALIDADES : Quem, Quando, Como concede 

11º  CADUCIDADE 

34º  PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO Após Caducidade da Isenção 

36º/6 PAGAMENTO 
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 Pessoais (Estado, Estados estrangeiros, IPSS, PCUP, PCR); 

 Objetivas (prédios classificados, prédios de FII e outros);  

Reconhecimento das Isenções (art.º 10º do CIMT) 
 

 Ministro das Finanças;   

 Diretora Geral da AT;  

 Juízes nos processos que intervierem 

 Chefe do Serviço Finanças 

Isenções 

Solicitadas antes do ato 
ou contrato e sempre 
antes da liquidação 

Verificar as isenções automáticas  
e  

declarar as isenções dependentes 
de reconhecimento prévio 

É sempre obrigatório a entrega da 
declaração modelo 1 de IMT 

Art.º 11º/1: isenções caducam se os imóveis forem alienados ou afetos a 
outro destino sem autorização prévia do Ministro das Finanças.  



PRÉDIOS PARA REVENDA 
 
ANTES DA AQUISIÇÃO:  
• DI ou DA com CAE de empresário ou sociedade que se dedica a 

comprar e vender prédios ou terrenos para construir prédios 
•  comprovar que exerce normal e habitualmente a actividade (=no ano 

anterior, foi adquirido para venda a um consumidor final ou vendido a 
um consumidor final pelo menos um prédio adquirido para esse fim) 

 
APÓS A AQUISIÇÂO:  
• Terá que vender o prédio adquirido com isenção até 3 anos (por 

escritura e sem ser para outro empresário ou sociedade que se dedica 
a comprar e vender prédios ou terrenos) Se o não fizer caduca a 
isenção  

• Também caduca a isenção se for dado destino diferente aos prédios.  
Ex: afetação ao ativo não corrente ou arrendamento por mais de 3 anos  
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Qual das seguintes operações, efetuadas por quem exercem a 

atividade de comprador de prédios para revenda, não é possível 

beneficiar da isenção de IMT? 

1.Aquisição de imóveis a quem beneficiou de igual isenção; 

2.Aquisição de imóveis por sujeito passivo que no ano anterior 

apenas alienou imóveis adquiridos para revenda; 

3.Aquisição de imóveis por sujeito passivo que no ano anterior 

apenas adquiriu imóveis para revenda; 

4.Aquisição de imóveis por sujeito passivo que no ano anterior 

não adquiriu imóveis e apenas alienou um imóvel do Ativo não 

Corrente. 
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para realização de créditos, resultantes de empréstimos feitos ou de 
fianças prestadas 
 
nº 1 -  processo de execução / falência  / insolvência 
 
nº 2 - Dação em cumprimento de prédios  

•urbanos destinados a habitação  - sem tempo mínimo de divida 
•outros prédios  

 divida existente há + de 1 ano  
 Sem relações especiais entre adquirente  e vendedor/devedor 

se o valor tributável for > € 300 000 _ reconhecimento prévio da isenção 
pelo ministro das finanças, após parecer da AT MAS mesmo sem a isenção 
reconhecida, pode pedir a suspenção do pagamento do IMT até à decisão 
sobre o pedido - (Art. 8.º/1/a), b) + 10.º/6/ b) + 10.º/10) 
 
CADUCIDADE DA ISENÇÃO se prédios não forem vendidos no prazo de 5 
anos, a contar da data da aquisição (Art.º 11 n.º 6) 
 

AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS POR INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO  
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Só há à isenção se: 
as aquisições resultarem da cessão do crédito ou da fiança  
feita pelas instituições de crédito às sociedades por si dominadas 
Se essas sociedades não forem também  instituições de crédito ou 
como sociedades financeiras 

AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS POR SOC.  
DIRECTA OU INDIRECTAMENTE DOMINADAS  
POR INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 
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EBF 
 
Art.º 45.º  - Prédios urbanos objecto de reabilitação 
 
Art.º 71.º, n.º 8 _ 'área de reabilitação urbana'  
 
Artigo 60.º _ Reorganização de empresas (restruturação ou de acordos de 
cooperação) 
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APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO 

  ARTº 5º 

INCIDÊNCIA  

  

À DATA DA TRANSMISSÃO/FT TRIBUTÁRIO 

 

ARTº 16º 

MATÉRIA COLECTÁVEL  

   

  À DATA DA LIQUIDAÇÃO 

ARTº 18º 

TAXA  

   À DATA DA TRANSMISSÃO 

   À DATA DA LIQUIDAÇÃO 

  (QDO CADUCA A ISENÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO 

      IMÓVEL)  

40 
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Valor Tributável 

 

Taxas 

 

Liquidação 
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VALOR PARA A LIQUIDAÇÃO 

Artº 12º 
nº 1 e 5  VPT vs VALOR DECLARADO            O MAIOR  
VALOR DECLARADO  
(tudo que é entregue em contrapartida do Bem recebido 

de uma só vez, fraccionadamente 
só em € ou parte em € e parte em espécie    

 
nº 2    omissos 
Nº 3  VPT + valor das partes integrantes 
Nº 4    situações especiais 
 para apurar o VPT ou o Valor Declarado em casos especiais 
ARTº 13º 
VPT de figuras parcelares do direito de propriedade e de encargos que onerem 
a propriedade  
Artº 14º 
Valor de mercado quando não pode ser avaliado nos termos do CIMI 
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- Adquirentes – antes da transmissão – Mod. 1: 

- AT /SF – Após transmissão - se: 

 os adquirentes não a pediram; 

 houver lugar à liquidação adicional; 

elementos previstos no artº 20º (conteúdo da declaração)  
 pode ser apresentada em qualquer serviço de finanças. (Artº 21º, 2) 

 fora de prazo: juros compensatórios (Artº 33) e coima (114º/5/b) RGIT 

Caducidade  
 1ª Liquidação ……… 8 anos  + periodo de desconhecimento da quota do herdeiro 
– 35º 
 Liquidação adicional  - 4 anos – 31º, nº 3 

 houver lugar à liquidação inicial:  herança, quinhão hereditário   21º, nº 3 

 transmissões por divisão, partilha  23º 

 Direito de preferência    24º 

        Liquidação 
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Pagamento 

Regra Geral (art. 36) 
no dia da liquidação ou no dia útil seguinte 

 
Regras Específicas  

 ato for celebrado no estrangeiro = mês seguinte 

 

 Nos contratos de permuta de bens presentes (terreno) por futuros 
(prédio a construir no terreno): antes da celebração do contrato 
(36-º/10/a)  
 

 Restantes situações do art.º 36.º = 30 dias seguintes à notificação 
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Artigo 50º _  Actos relativos a bens imóveis sujeitos a registo 

Nenhum facto, ato ou negócio jurídico relativo a bens 

imóveis sujeitos a registo pode ser definitivamente 

registado sem que se mostre pago o IMT que seja 

devido.  
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Obrigada pela vossa atenção 


