
De:                                   Iolanda Gávea <igavea@ALP.pt>
Enviado:                         10 de maio de 2019 15:01
Para:                               Comissão 5ª - COFMA XIII
Assunto:                         PROPOSTA SOBRE A CAPITALIZAÇÃO PELO FACTOR 15 NO IMI

Exma. Senhora 
Dra. Teresa Leal Coelho,
Presidente da 5.ª Comissão: Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa,

Atendendo a que a Associação Lisbonense de Proprietários teve conhecimento que se encontra 
em apreciação na 5ª Comissão Permanente da Assembleia da Republica, uma proposta de lei do governo 
que altera vários Códigos Fiscais em simultâneo, chegamos ao contacto com V/Exa. com o objectivo de 
recolocar à discussão o assunto mencionado em epigrafe: PROPOSTA SOBRE A CAPITALIZAÇÃO PELO 
FACTOR 15 NO IMI.

Prevê este regime, que o valor a pagar de IMI poderá ser indexado ao valor que resulte da 
capitalização da renda anual através da aplicação do factor 15, desde que este resultado seja inferior ao 
valor patrimonial tributário.

A necessidade de recuperar este regime de forma a beneficiar todos os senhorios, prende-se em 
primeiro lugar com o sucessivo aumento do VPT que teve inicio com a avaliação geral dos prédios 
urbanos, acrescido à constante alteração dos prazos aquando dos processos de actualização 
extraordinária da renda que incidem sobre os Contratos de arrendamento habitacionais e não 
habitacionais, alongando os primeiros em resultado da apresentação do Rendimento Anual Bruto 
Corrigido do agregado do familiar do arrendatário, mantendo a renda congelada.

Senão vejamos, o art. 15º N do Dec. lei 287/2003 (CIMI), de 12 de Novembro, foi aditado pela Lei 
60-A/2011 de 30 de novembro e alterado pela Lei 64/2012 de 20 de Novembro, neste termos:

Lei 60-A/2011 de 30 de novembro
Artigo 15.º-N
Prédios urbanos arrendados
1 - No caso de prédio ou parte de prédio urbano abrangido pela avaliação geral que esteja arrendado por 
contrato de arrendamento para habitação celebrado antes da entrada em vigor do Regime de 
Arrendamento Urbano, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro, ou por contrato de 
arrendamento para fins não habitacionais celebrado antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 257/95, 
de 30 de Setembro, o valor patrimonial tributário, para efeitos exclusivamente de IMI, não pode exceder o 
valor que resultar da capitalização da renda anual pela aplicação do factor 15.
2 - Os proprietários, usufrutuários ou superficiários de prédios urbanos arrendados, nos termos do número 
anterior, devem apresentar, até ao dia 31 de Agosto de 2012, participação de que constem a última renda 
mensal recebida e a identificação fiscal do inquilino, conforme modelo aprovado por portaria do Ministro 
das Finanças.
3 - A participação referida no número anterior deve ser acompanhada de fotocópia autenticada do 
contrato escrito ou na sua falta por meios de prova idóneos nos termos a definir por portaria do Ministro 
das Finanças.
4 - A participação deve ainda ser acompanhada de cópia dos recibos de renda ou canhotos desses recibos 
relativos aos meses de Dezembro de 2010 até ao mês anterior à data da apresentação da participação, ou 
ainda por mapas mensais de cobrança de rendas, nos casos em que estas são recebidas por entidades 
representativas dos proprietários, usufrutuários ou superficiários de prédios arrendados nos termos do n.º 
1.
5 - O valor patrimonial tributário para efeitos exclusivamente de IMI, fixado nos termos do disposto no 
presente artigo, é objecto de notificação ao respectivo titular e passível de reclamação ou impugnação nos 
termos gerais.
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6 - O valor patrimonial tributário, para efeitos exclusivamente de IMI, fixado nos termos do presente 
artigo, não é aplicável, prevalecendo, para todos os efeitos, o valor patrimonial tributário determinado na 
avaliação geral, nas seguintes situações:
a) Falta de apresentação da participação ou dos elementos previstos nos n.os 2, 3 e 4 nos prazos 
estabelecidos nos números anteriores;
b) Não declaração de rendas, até 31 de Outubro de 2011, referentes aos contratos de arrendamento 
previstos no n.º 1 para efeitos do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e de imposto sobre o 
rendimento das pessoas colectivas respeitantes aos períodos de tributação compreendidos entre 2001 e 
2010;
c) Divergência entre a renda participada e a constante daquelas declarações;
d) Não declaração de rendas referentes aos contratos de arrendamento previstos no n.º 1 para efeitos do 
imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e de imposto sobre o rendimento das pessoas 
colectivas respeitantes aos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2011;
e) Transmissão onerosa ou doação do prédio ou parte do prédio urbano; ou
f) Cessação do contrato de arrendamento referido no n.º 1.
7 - A falsificação, viciação e alteração dos elementos referidos nos n.os 3 e 4 ou as omissões ou 
inexactidões da participação prevista no n.º 2, quando não devam ser punidos pelo crime de fraude fiscal, 
constituem contra-ordenação punível nos termos do artigo 118.º ou 119.º do Regime Geral das Infracções 
Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho.
8 - O valor patrimonial tributário, para efeitos exclusivamente de IMI, de prédio ou parte de prédio urbano 
fixado nos termos do disposto no presente artigo pode ser revisto quando se proceder à revisão do regime 
jurídico do arrendamento urbano

Lei 64/2012 de 20 de Novembro
Artigo 13.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro

O artigo 15.º-N do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, aditado pela Lei n.º 60-A/2011, de 30 
de novembro, passa a ter a seguinte redação: 
«Artigo 15.º-N 
[...] 
1 - ... 
2 - ... 
3 - ... 
4 - ... 
5 - O valor patrimonial tributário para efeitos exclusivamente de IMI, fixado nos termos do disposto nos 
números anteriores, é objeto de notificação ao respetivo titular e passível de reclamação ou impugnação 
nos termos gerais. 
6 - No caso de prédios ou partes de prédios abrangidos pelo n.º 1 cujas rendas sejam atualizadas nos 
termos do n.º 10 do artigo 33.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 31/2012, de 
14 de agosto, ou com base no rendimento anual bruto corrigido (RABC), nos termos previstos na alínea 
c) do n.º 2 do artigo 35.º ou no n.º 7 do artigo 36.º da mesma lei, é aplicável, com as necessárias 
adaptações, o disposto no n.º 1 com referência ao valor anual da renda atualizada. 
7 - Os proprietários, usufrutuários ou superficiários de prédios urbanos arrendados por contrato de 
arrendamento para habitação celebrado antes da entrada em vigor do Regime de Arrendamento 
Urbano, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de outubro, ou por contrato de arrendamento 
para fins não habitacionais celebrado antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 257/95, de 30 de 
setembro, que beneficiem do regime previsto no presente artigo devem apresentar, anualmente, no 
período compreendido entre 1 de novembro e 15 de dezembro, participação de que conste o valor da 
renda mensal devida relativa ao mês de dezembro e a identificação fiscal do inquilino, conforme modelo 
aprovado por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças. 
8 - (Revogado.) 
9 - A participação referida no número anterior deve ser acompanhada da cópia do recibo ou canhoto do 
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recibo da renda relativa ao mês de dezembro ou do mapa mensal de cobrança de rendas, nos casos em 
que a renda seja recebida por uma entidade representativa do senhorio. 
10 - (Anterior corpo do n.º 6.) 
a) [Anterior alínea a) do n.º 6.] 
b) [Anterior alínea b) do n.º 6.] 
c) [Anterior alínea c) do n.º 6.] 
d) [Anterior alínea d) do n.º 6.] 
e) [Anterior alínea e) do n.º 6.] 
f) [Anterior alínea f) do n.º 6.] 
g) Atualização da renda nos termos previstos nos artigos 30.º a 37.º ou 50.º a 54.º da Lei n.º 6/2006, de 
27 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, exceto nas situações referidas no n.º 6; 
h) Falta de apresentação da participação ou dos elementos previstos nos n.os 7 e 9. 
11 - A falsificação, viciação e alteração dos elementos referidos nos n.os 3, 4 e 9 ou as omissões ou 
inexatidões das participações previstas no n.º 2 ou 7, quando não devam ser punidos pelo crime de 
fraude fiscal, constituem contraordenação punível nos termos do artigo 118.º ou 119.º do Regime Geral 
das Infrações Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de junho.» 

No entanto e embora este mesmo regime se mantenha em vigor a esta data, os senhorios teriam 
de ter apresentado anualmente a participação das rendas de acordo com o previsto na Portaria nº 
358-A/2013 de 12/02 que apenas permite que a este recorram, os sujeitos passivos que já beneficiem 
deste regime excepcional desde o seu inicio.

Ainda,

não poderemos deixar de lembrar que os dados apresentados pela AT quanto ao número 
reduzido de arrendatários cujas rendas estão indexadas ao RABC não poderá ser tomado como certo uma 
vez que com a Lei n.º 79/2014, de 19 de dezembro, veio a alterar o art. 35.º do NRAU, impondo a partir 
desta data que caberá aos senhorios solicitar ao arrendatário a apresentação anual desta declaração. 
Uma vez que os senhorios entendem não haver qualquer interesse em requerer a declaração do RABC, 
 atendendo a que o valor da renda não poderá ser alterado com a alteração de rendimento do 
arrendatário, os mesmos escusam-se diligenciar nesse sentido .

Atendendo a que consideramos ser esta questão de muito fácil defesa, pela justiça que acarreta, 
entendemos levar ao V/conhecimento esta proposta de forma a ser considerada em sede da Comissão a 
que V/Exa preside.

Com os nossos respeitosos cumprimentos.

Iolanda Gávea
Vice - Presidente
A.L.P. - Associação Lisbonense de Proprietários
Rua D. Pedro V, 82, 1269-002 Lisboa
Tel: +351 213 402 058
Fax: +351 213 402 041
igavea@alp.pt
http://www.alp.pt

AVISO LEGAL
Esta mensagem é confidencial e dirigida apenas ao destinatário. Se a recebeu por erro solicitamos que o comunique ao remetente e a elimine assim como 
qualquer documento anexo. Não há renúncia à confidencialidade nem a nenhum privilégio devido a erro de transmissão.
Qualquer opinião expressa nesta mensagem pertence unicamente ao autor remetente, e não representa necessariamente a opinião da Associação 
Lisbonense de Proprietários, a não ser que expressamente se diga que o remetente está autorizado para o efectuar.
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