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GABINETE DO DIRECTOR GERAL DOS IMPOSTOS

DlRECgAG DE SERVIQOS DO IWPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS
Transmissoes Onerosas de Imoveis

,
do Imposto do Selo, dos

IMPOSTOS RODOVlARIOS E DAS CONTRIBUIQOES ESPECIAIS (DSIMT)

Codigo do Imposto Municipal sobre as Transmissoes Onerosas de
Imoveis (CIMT)

Codigo do Imposto do Selo (CIS)

Aquisigao de imoveis
por Instituigoes de

Credito, em processo
de execugao, que se
destinem a realizagao

de creditos

Artigo 8.°, n.0 1, do
CIMT

Artigos 23.° e 44.°
do CIS

CIRCULAR N0 5/2011

Considerando a relevclncia na adopgSo de uma interpretag§o uniforme

versando a pertinencia das alteragoes normativas levadas a efeito pela

Lei n.0 64-A/2008, de 31.12 (Orgamento de Estado de 2009), no seio

do artigo 10.° do CIMT, no que respeita ao procedimento a tramltar

relativamente a iseng o preceituada no artigo 8 °,
n.0 1, do mesmo

diploma, foi, por meu despacho de 11.03.2011, determinada a

divulgagao da seguinte instrugao:

1 - A isengao fiscal positivada no art. 8 °, n.0 1, do CIMT, incidindo

sobre as situagoes de aquisigio de imoveis por instituigSes de

credito, destinadas a realizagao de creditos, em processo de

execugao ou de insolvencia, possui natureza automatica. assumindo

o seu reconhecimento eficacia meramente declarativa;

2 - A referida isengao tem perdurado apartada do universe

submetido ao procedimento de reconhecimento consagrado no art.0

10 ° do CIMT, num enquadramento normative que remonta a anterior

vigencia do imposto de sisa, atento o estatuido no entao art. 15 ° do

CIMSISD, em conjugagao com o art. 11°, n.0 20, do relevado

diploma;

Razao das

InstruqOes

Natureza

AutomAtica da

IsenqAo e

Reconhecimento

Com Mera EficAcia

Declarativa

NAo InclusAo DA

IsenqAo - artigo

lO." DO CIMT



financas
DlRECC AO-GERAL DOS IMPOSTOS

GABINETE DO DIRECTOR GERAL DOS IMPOSTOS

3 - Nesse sentido, a Administragao Fiscal tern assumido a

tradicional interpretagao, insita, nomeadamente, nas Circulares n.0

6/86 e 10/2004, de que os poderes de verificagao dos pressupostos

legais condicionantes da identificada isengao recaem sobre os

titulares dos orgaos judiciais onde corram os processos de execucao

ou de insolvencia pertinentes;

4 - As alteragoes promovidas pela publica?ao da Lei n.0 64-A/2008,

de 31.12 (OE 2009) no seio do art. 10.° do CIMT, materializadas nas

novas redacgoes dos n.0 s 6 a 8 do preceito, nao colocam em crise a

subsistencia daquela interpretacpao administrativa, continuando, por

isso, a competir aqueles orgaos judiciais o reconhecimento da

isengao sob apre o;

5 - A publicagao do OE 2009 levou a efeito a inovagao aditada, sob

a forma do n.0 3, ao art. 19° do CIMT, positivando que «A

declaragao prevista no n.0 1 (leia-se. declaragao para liquida ao)

deve tambem ser apresentada, em qualquer servigo de finangas ou

pormeios electronicos, (...) nas situagoes de isengao».

6 - Consequentemente, impende sobre o sujeito passive a iniciativa

de, nos termos e prazos previstos nos arts 19.°, n.0s 1 e 3, 21°,

22.°, n.0 1, "in fine", 23.° e 36.°, n.0 3, todos do CIMT («...30 dias

contados da assinatura do respectivo auto ou da sentenga que

homologar a transacgao»). entregar a declarapao mod. 1 de IMT;

7 - A supradita aquisiijao de imoveis por instituigoes de credito

constitui, para efeitos do imposto do selo, uma factispecie tributaria,

nos termos assim consagrados na verba 1.1 da TGIS;

8-0 cumprimento da obrigagao declarativa de IMT tem, pois, a

virtualidade de, por forga das remissoes normativas insitas nos

artigos 23.°, n.0 4, e 44.°, n.0 4, do CIS e ao abrigo do arligo 19°
,
n°

1 do CIMT, constituir o acto de iniciativa do procedimento de
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liquidagao do imposto do selo, em moldes identicos aos que seriam

aplicaveis a liquidagao do IMT;

9 - Por conseguinte, cabe aos servigos competentes da DGCI

(determinaveis por fonja do art. 21.° do CIMT) a subsequente

tramitacao procedimental tendente a plena eficacia tributaria dos

direitos e deveres judicialmente reconhecidos, emitindo o documento

comprovativo da isengao de IMT, de harmonia com o disposto no art.

10.°, n.0 8, do CIMT, e iiquidando o imposto do selo devido, nos

termos da verba 1.1 da TGIS;

10 - Sem prejuizo de tudo o anteriormente exposto, constatando-se

a omissao na verificagao ou declaragao da isengao de IMT pelas

instancias judiciais, devera o Servigo de Finangas competente

promover o adequado procedimento de reconhecimento automatico,

desde que o contribuinte cumpra os prazos de liquidagao previstos

do art. 36°, n.0 3, do CIMT e expressamente solicite a verificagao e

declaragao da isengao pelo Chefe do Servigo de Finangas;

11 - Agindo o contribuinte em respeito pela obrigagao insita no

art. 36.°, n.0 3, do CIMT e existindo evidencia de que havia, em

memento anterior e junto das instancias judiciais, peticionado a

isengao sob aprego, deve esta ser considerada como

tempestivamente formulada a propria DGCI.

Direcgao Geral dos Impostos, em 11 de Margo de 2011
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