
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em 2015, os imóveis detidos por fundos imobiliários tinham uma isenção de 50% no valor do

Impostos Municipal sobre Impostos. Tratava-se de um benefício prejudicial para a economia já

que potenciava a especulação imobiliária e colocava os fundos imobiliários a pagar menos IMI

que os imóveis para habitação própria.

O Orçamento de Estado para 2016, de forma muito positiva para a justiça na economia, acabou

com essa isenção. É assim necessário conhecer o valor dessa isenção de pagamento de IMI

concedida aos fundos imobiliários em 2015.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério das Finanças, o seguinte documento:

A listagem, por município, do valor do benefício fiscal concedido aos fundos imobiliários no IMI

em 2015.

Palácio de São Bento, terça-feira, 31 de Maio de 2016

Deputado(a)s

MARIANA MORTÁGUA(BE)

JOÃO VASCONCELOS(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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