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Tendo surgido drividas relativamente ao enquadramento, em sede do

lmposto Municipal sobre as Transmiss6es Onerosas de lm6veis e do

lmposto do Selo, em relagSo ao excesso da quota parte que ao

adquirente pertencer, em caso de divisSo ou partilha de bens im6veis

resultante da dissolugSo do casamento, foi, por meu despacho, de 17 de

Abril de 2009, determinado o seguinte.

1 - Nos termos do n.o 6 do artigo 2.o do CIMT, [norma aditada pela Lei n.o

64-N2OO8, de 31 de Dezembro (Orgamento de Estado 2009)1, a partir de

1 de Janeiro de 2009, n6o h5 lugar a sujeigdo de lMT, nos casos em que

o excesso da quota-parte r*ultar de acto de paftilha por efeito da

dissolucilo do casamento o,ue n6o tenha sido celebrado sob o
reqime da separacdo de bens.

2 - A dissolugSo do casamento opera-se por div6rcio, estando legalmente

equiparadas, a separagdo judicial de bens e a separagSo judicial de

pessoas e bens, no que concerne especificamente ds relag6es

patrimoniais entre os c6njuges, dissolvendo-as definitivamente.
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3 - conclui-se que, a exclusSo de tributagdo em sede de IMT prevista no

n.o 6 do artigo 2.o do clMT, 6 aplicdvel aos casos de divisio ou partilha

resultante da dissolugSo do casamento, que nio tenha sido celebrado

sob o regime da separagSo, nas seguintes situag6es: il por div6rcio: iil

pessoas e bens.

4 - A aquisigSo onerosa do direito de propriedade ou de figuras

parcelares desse direito sobre bens im6veis, est6 sujeita a lmposto do

Selo da verba 1.1 da Tabela Geral.

5 - A aquisigSo de bem im6vel mediante divisio ou partilha, nas

situag6es acima descritas, consubstancia uma aquisigio

simultaneamente gratuita e onerosa, sendo onerosa na parte que exceda

o valor da quota-parte que ao adquirente pertencer, por qualquer titulo,

nos bens adjudicados.

6 - Assim, sobre o excesso da quota-parte que ao adquirente pertencer

recai lmposto do selo da verba 1.1 da Tabela Geral, e n5o 6 aplic6vel a

exclusSo tributdria prevista no n.o 6 do artigo 2.o do CIMT, j6 que a verba

1.1 da Tabela Geral, abrange toda e qualquer aquisigdo onerosa de bens

im6veis, independentemente da sua sujeigSo a lMT.

Direcgdo Geral dos Impostos,24 de Abril de2009
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