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Ofício-circulado n.º 20136/2009 
  
Assunto: TRANSMISSÃO ONEROSA DE BENS IMÓVEIS - ARTIGOS 58.º-A E 129.º
DO CÓDIGO DO IRC 
  
Exm.º (s) Senhores 
  
Tendo sido suscitadas dúvidas sobre algumas questões respeitantes à correcção ao
valor da transmissão onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, prevista no 
artigo 58.º-A do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
(IRC), bem como à prova do preço efectivo dessas transmissões, efectuada através
do procedimento regulado nos artigos 91.º e 92.º da Lei Geral Tributária (LGT), 
aplicável, com as necessárias adaptações, por força da remissão legal prevista no
n.º 5 do artigo 129.º do Código do IRC, foi, por despacho de 6 de Março de 2009,
do substituto legal do Director–Geral, sancionado o seguinte entendimento: 
  
1. Nas transmissões onerosas de direitos reais sobre bens imóveis, sempre que o
valor constante do contrato seja inferior ao valor patrimonial tributário definitivo do
imóvel que serviu de base à liquidação do imposto municipal sobre as transmissões
onerosas de imóveis (IMT), é este o valor a considerar tanto pelo alienante, como
pelo adquirente. 
  
2. Neste sentido, o sujeito passivo alienante: 
  
i. Sempre que o valor patrimonial tributário definitivo seja determinado até ao final
do prazo estabelecido para a entrega da Declaração Modelo 22 relativa ao exercício
em que se considera realizado o proveito obtido com a operação de transmissão, 
deve efectuar uma correcção no Quadro 07 dessa mesma declaração [cf. alínea a)
do n.º 3 do artigo 58.º-A do Código do IRC]; 
  
ii. Quando o valor patrimonial tributário definitivo não esteja determinado até ao
final do prazo estabelecido para entrega da Declaração Modelo 22 relativa ao
exercício em que se considera realizado o proveito resultante da operação, deve
apresentar a declaração de substituição durante o mês de Janeiro do ano seguinte
àquele em que os valores patrimoniais tributários se tornaram definitivos (cf. n.º 4 
do mesmo artigo). 
  
3. Se, porém, nos termos do artigo 129.º do Código do IRC, o sujeito passivo
alienante pretender fazer prova de que o preço efectivamente praticado nas
transmissões de direitos reais sobre bens imóveis foi inferior ao valor patrimonial
tributário que serviu de base à liquidação do IMT, não deve efectuar as correcções
acima indicadas, pois o pedido de abertura de procedimento de produção de prova
do preço efectivo tem efeito suspensivo da liquidação, na parte correspondente ao 
valor do ajustamento referido no n.º 2 do artigo 58.º-A. 



  
4. O efeito suspensivo da liquidação decorrente do procedimento a que alude o n.º
3 do artigo 129.º do Código do IRC dispensa, pois, o sujeito passivo da inscrição do 
montante do ajustamento no Quadro 07 da Declaração Modelo 22 bem como de
apresentar, sendo caso disso, a declaração de substituição destinada a corrigir o
valor – fiscalmente considerado – da transmissão. 
  
5. Concomitantemente, o adquirente deve abster-se, também, de alterar o valor 
pelo qual registou o imóvel e bem assim de influenciar os resultados que tenham
origem nesse activo. 
  
6. Perante a relevância que o valor patrimonial tributário definitivo do imóvel, que
serviu de base à liquidação do IMT, pode assumir para a definição da situação
tributária tanto do alienante como do adquirente e cabendo ao primeiro a iniciativa
de desencadear o procedimento previsto no artigo 129.º do Código do IRC, a
Direcção de Finanças, após a recepção do requerimento por este apresentado, deve 
dar conhecimento do facto ao adquirente, através de uma comunicação, efectuada
num prazo não superior a 30 dias. 
  
  
7. Refira-se que, para efeitos de controlo da liquidação, nomeadamente a sua
suspensão na parte correspondente ao ajustamento referido no n.º 2 do artigo
58.º-A do Código do IRC, foi incluído na Declaração Modelo 22 um campo (Campo
416 do Quadro 11), onde o sujeito passivo alienante deve inscrever o montante do
ajustamento nos casos em que tenha havido recurso ao procedimento a que refere 
o artigo 129.º do mesmo Código. 
  
8. Todavia, a apresentação do requerimento a que se refere o artigo 129.º do
Código do IRC deve ser comunicada, também, às unidades orgânicas legalmente
incumbidas da inspecção das entidades requerentes, para obstar a que seja 
efectuada qualquer liquidação que contenda com o efeito suspensivo do meio
procedimental referido, designadamente nos casos em que o valor patrimonial
tributário definitivo não esteja determinado até ao final do prazo estabelecido para 
entrega da Declaração Modelo 22 referente ao exercício em que se considera
realizado o proveito relativo à operação e em que o sujeito passivo alienante, por
recorrer ao mecanismo previsto no artigo 129.º do Código do IRC, fica desobrigado
de proceder à entrega da declaração de substituição. 
  
9. O procedimento de produção de prova do preço efectivamente praticado na
transmissão de imóveis inicia-se, pois, com o pedido do sujeito passivo dirigido ao
Director de Finanças competente, o qual deve ser apresentado no mês de Janeiro 
do ano seguinte àquele em que ocorreram as transmissões, caso o valor
patrimonial tributário já se encontre definitivamente fixado. Prevê-se, assim, a 
entrega de um único requerimento relativamente a todas as transmissões que 
tiveram lugar no ano anterior, desde que os imóveis já se encontrem avaliados. 
  
No entanto, se nesse período o valor patrimonial tributário ainda não estiver
definitivamente fixado, o pedido deve ser efectuado nos 30 dias posteriores à data
em que a avaliação se tornar definitiva. 
  
10. O procedimento de produção de prova obedece, com as necessárias
adaptações, ao estipulado para o procedimento relativo ao pedido de revisão da
matéria colectável consagrado nos artigos 91.º e 92.º da LGT, sendo igualmente 
aplicável o disposto no n.º 4 do artigo 86.º da mesma lei. 
  
  
11. A remissão efectuada no n.º 5 do artigo 129.º do Código do IRC para o meio



procedimental dos artigos 91.º e 92.º da LGT abrange a necessidade de promoção
de uma reunião de peritos com o propósito de obter um acordo sobre o preço
efectivamente pago pelo adquirente dos bens imóveis, baseado, não só, nos
elementos resultantes do acesso ao segredo bancário, mas também do exame das
condições especiais ou normais de mercado que rodearam a transmissão. 
  
12. A faculdade que a administração fiscal tem de aceder à informação bancária do
requerente e dos respectivos administradores ou gerentes do período em que
ocorreu a transmissão e do exercício anterior é uma condição do procedimento. Por
isso, com vista à abertura do procedimento, devem os interessados anexar ao
requerimento os documentos de autorização para a administração fiscal aceder não
apenas às suas próprias contas bancárias, como às contas dos seus
administradores e gerentes. 
  
13. A renúncia expressa ao segredo bancário não é, pois, uma faculdade a exercer
discricionariamente pela Administração Fiscal apenas quando se suscitem dúvidas
sobre a existência de condições anormais do mercado que determinaram a fixação
de um preço inferior ao valor patrimonial tributário do bem imóvel transmitido. 
  
14. Do acesso às contas bancárias do requerente e seus administradores e gerentes
não resulta, no entanto, uma prova absoluta de que o preço efectivamente
praticado corresponde ao valor constante do contrato. 
  
15. Nesse sentido, a prova de que o preço efectivo corresponde ao valor constante
do contrato depende, pois, da justificação das condições anormais de mercado em
que se realizou a transmissão, de que resultou a fixação de um preço inferior ao 
valor patrimonial tributário definitivo do bem imóvel transmitido e da renúncia
expressa do requerente e dos respectivos administradores ou gerentes à tutela
conferida pelo segredo bancário. Estes requisitos devem ser preenchidos
cumulativamente. 
  
16. No procedimento em causa são admissíveis os meios de prova geralmente
admitidos no procedimento de revisão da matéria colectável fixada por métodos
indirectos a que se referem as normas da LGT. 
  
17. A norma do n.º 2 do artigo 129.º do Código do IRC tem carácter meramente 
exemplificativo, não prejudicando a eventualidade de o sujeito passivo provar, por
outros meios, que o preço efectivamente praticado foi inferior ao valor patrimonial
tributário. 
  
18. Entre os meios probatórios a utilizar, figuram: o requerimento do reclamante, 
os elementos resultantes do exercício do direito de acesso à sua informação
bancária e à dos seus administradores e gerentes, os cálculos efectuados pelos
peritos avaliadores na determinação do valor patrimonial definitivo do bem imóvel 
transmitido, as propostas de zonamento e os relatórios dos peritos avaliadores que
lhe serviram de base (se necessário) e quaisquer outros meios probatórios que se
mostrem de interesse. 
  
19. Cabe aos peritos, em debate contraditório, pronunciarem-se sobre os 
elementos obtidos, para concluírem se o preço efectivamente praticado
corresponde ou não ao valor constante do contrato. 
  
20. Não é incompatível com a natureza do procedimento a que se refere o artigo
129.º a aplicação do disposto no n.º 6 do artigo 92.º da Lei Geral Tributária. Ou 
seja, na falta de Acordo entre os peritos, o Director de Finanças ou funcionário a
quem tiver delegado essa competência resolve, segundo o seu prudente juízo,
tendo em conta as posições dos peritos. 



  
21. A autuação única prevista no n.º 15 do artigo 91.º da LGT corresponde à
instauração de um único procedimento por cada requerimento apresentado nos
termos do n.º 3 do artigo 129.º do Código do IRC, ainda que respeitante a mais de
um imóvel ou transmissão. 
  
22. Após a decisão do procedimento no sentido de deferimento total ou parcial ou
de indeferimento do pedido, a Direcção de Finanças deve notificá-la quer ao 
alienante quer ao adquirente. 
  
23. O sujeito passivo adquirente, na posse da decisão referida no número anterior, 
pode, então, optar pelo procedimento previsto na alínea b) do n.º 3 e no n.º 5,
ambos do artigo 58.º-A do Código do IRC. 
  
24. No que toca ao alienante, se a prova não for aceite ou se o for, apenas,
parcialmente, é promovida a correspondente correcção da liquidação, que é, neste 
caso, da competência da Direcção-Geral dos Impostos, para o que deve a 
competente Direcção de Finanças proceder à emissão de um documento de
correcção. 
  
25. O documento de correcção que pode resultar do procedimento do artigo 129.º 
do Código do IRC reporta-se à aplicação de métodos directos e não de métodos
indirectos. 
  
26. A remissão efectuada no n.º 5 do artigo 129.º do Código do IRC para o disposto
nos artigos 91.º e 92.º da LGT, com as necessárias adaptações, diz respeito apenas 
às normas procedimentais – e não materiais – que regulam a aplicação de métodos 
indirectos. 
  
27. O procedimento referido, bem como o valor que dele resultar provado, só tem 
consequências no âmbito do IRC, como resulta claramente das especificidades 
contidas nos artigos 58.º-A e 129.º do Código respectivo, não produzindo quaisquer
efeitos em sede de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) ou IMT. 
  
28. Por outro lado, também a impugnação do acto de fixação do valor patrimonial
tributário prevista no Código do IMI não tem efeito suspensivo quanto à liquidação
do IRC nem suspende o prazo do pedido de produção de prova. 
  
29. Por sua vez, o pedido de abertura do procedimento é condição prévia de
impugnação judicial contra a liquidação do IRC relativo à transmissão de imóveis 
cujo lucro tributável tenha sido objecto de correcção nos termos do artigo 58.º-A 
do Código do IRC ou, se não houver lugar a liquidação, do lucro tributável previsto
no mesmo preceito legal, não havendo lugar a reclamação graciosa. 
 
  
Com os melhores cumprimentos 
  
O Subdirector – Geral 
  
Manuel Sousa Meireles 
 


