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ADMINISTRAQAO PUBLICAMINISTERIO DAS F'INANQAS

DTRECAAO-GERAL DOS TMPOSTOS

DirecASo de Servigos do lmposto Municipal
sobre as Transmiss6es Onerosas de lm6veis,
do lmposto do Selo, dos lmpostos
Rodovi6rios e das Contribuig6es Especiais
(DSTMT)

lmposto Municipal sobre as
Transmiss6es Onerosas de lm6veis (lMT)

Base de incid6ncia do IMT no caso de
renfncia i isengSo do IVA

Artigo 12.o, n.o 5, alinea h) do CIMT
Artigo 9.o, tr.o 30) do CIVA

Decreto-Lei n.o 2112007, de 29/01

Raz6o das
lnstrugOes

DeterminagSo
do valor

tributivel em
,MT

Conceito de
"encargo"

[alinea h) n.o 5
artigo 72.o do

ctRcuLAR N.o 912009

Tendo surgido drividas relativamente d base de incid€ncia do IMT no caso de

renUncia d isengSo do IVA n". op"r"g6es previstas no n.o 30) do artigo 9.o do

CIVA, nomeadamente, face d revisio de forma substancial das regras da

renfncia d isengSo do IVA na transmissEo dos bens im6veis introduzidas pelo

Decreto-Lei n.o 21120Q7, de 19 de Janeiro, tendo em vista a uniformidade de

procedimentos, esclarece-se o seguinte:

1 - O artigo 12.o do CIMT define, como regra geral, que o valor tributSvel para

efeitos do IMT 6 o valor do acto ou contrato ou, caso seja superior, o valor

patrimonial do im6vel.

2 - Nos termos da alfnea a) do n.o 5 do artigo 12.o do CIMT, o conceito de

valor do acto ou contrato, corresponde, genericamente, d importAncia em

dinheiro paga a titulo de prego pelo adquirente. E, caso existam encargos a

que o comprador fique legal ou contratualmente obrigado, nos termos da

alinea h) da citada norma, essas importdncias acrescem ao prego para

determinagSo do valor do acto ou contrato.

3 - No que se refere aos encargos enquadr6veis na alinea h) do n.o 5 do

artigo 12.o do CIMT, na expressio em "geral qualquer encargo", inclui-se toda

ou qualquer prestagSo com expressSo pecuni6ria imposta ou realizada por
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determinado sujeito. Ora, nesse sentido, o imposto sobre o valor

acrescentado, em caso de renUncia i iseng6o, 6 um encargo, assim como

todo e qualquer imposto.

4 - Por despacho ministerial, de 25.05.1993, proferido sobre o parecer

n.o 4/93 do Centro de Estudos Fiscais, foi decidido que o IVA suportado pelo

adquirente do bem im6vel, no caso de renfncia d isengio do lVA, constitui um

encargo que se integra na base tribut6vel da SISA, de acordo com o disposto

na alinea h) do par6gralo 2." do artigo 19.o do CIMSISD.

5 - De conformidade com o decidido em sede da extinta SISA, foi, por

despacho do Substituto Legal do Director-Geral dos lmpostos, de 27.10.2006,

determinado que, nos casos em que hd renfncia d isengio do lVA, quer este

imposto seja total ou parcialmente dedutivel pelo sujeito passivo adquirente, o

IVA constitui encargo a que o adquirente fica obrigado, pelo que 6 incluido no

valor do acto ou contrato para determinagSo do valor tribut6vel para efeitos do

f MT, face ao disposto na alinea h) do n.o 5 do artigo 12.o do CIMT, [norma

correspondente i alinea h) do pardgrato 2." do artigo 19.o do ClMSlSDl.

6 - Com a revisSo, de forma substancial, das regras da ren6ncia d isengSo do

IVA nas operag6es relativas a bens im6veis introduzidas pelo Decreto-Lei

n.o 2112007, de 19 de Janeiro, destacando-se entre elas a designada figura da

inversio do sujeito passivo do IVA no caso especlfico da transmissSo de

im6veis, em que, nos termos do n.o 2 do artigo 6.0 do "Regime da renUncia d

isengio do IVA nas operag6es relativas a bens im6veis" 6 sujeito passivo do

imposto o adquirente dos bens im6veis em relagdo aos quais tenha havido

renUncia d isengSo na respectiva transmissio, pelo que lhe cabe proceder d

liquidagSo do IVA devido por essas operag6es, a questSo da base de

incid€ncia do IMT 6 objecto de esclarecimento, tendo sido superiormente

sancionado o seguinte:

6.1. O novo regime do IVA aprovado pelo Decreto-Lei n.o 2112OO7, de

19 de Janeiro, nio altera o entendimento superiormente sancionado

pelo despacho, de 27.10.2006, referido no ponto 5.
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6.2. A figura da inversSo do sujeito passivo, com a obrigagSo da

liquidagdo do IVA pelo adquirente do im6vel, consubstancia um

encargo legal que recai sobre o comprador;

6.3. Assim, no caso de haver renUncia d isengSo, o IVA liquidado pelo

adquirente do im6vel deverA ser incluido no prego para determinagdo

do valor sobre que incidir6 o lMT, em conformidade com a disposigSo

expressa na alinea h) do n.o 5 do artigo 123 do CIMT.

Direc96o Geral dos lmpostos,l6 de Abril de 2009
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