
Casa

IMT
QUANDO SE PAGA

❯ O imposto municipal sobre as transmissões 
onerosas de imóveis (IMT) é pago de uma só 
vez quando um imóvel é transacionado:
J através de compra e venda, ou permuta;
J quando são concedidos outros direitos, por 
exemplo, o usufruto e o uso de habitação;
J quando um comprador cede a sua posição 
contratual;
J quando, por procuração irrevogável, o pro-

prietário atribui a outra pessoa direitos sobre 
o imóvel.

❯ O IMT é pago por quem compra uma casa 
(nova ou usada) ou um terreno. Em caso de 
permuta, isto é, quando se troca uma habi-
tação por outra, o imposto é suportado pelo 
novo proprietário do imóvel de maior valor, 
desde que não usufrua de qualquer isenção 
(ver página 52). 

www.deco.proteste.
pt/imt

IMT
� Simule quanto vai pagar  
de IMT ao comprar  
a casa nova
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79
Ouvi dizer que o IMT  
vai desaparecer daqui 
a alguns anos. Isso significa 
que a compra e venda de 
imóveis deixará de estar 
sujeita a imposto?
Segundo o Governo, o IMT 
desaparecerá em 2018.
No entanto, o mais provável 
é que passe a incidir mais 
imposto de selo sobre estas 
transmissões. Atualmente, 
pagam uma taxa de 0,8% 
sobre o valor de compra ou 
sobre o valor patrimonial.

80
Em março, vou permutar 
a minha casa de € 100 000 
por uma maior. Como o valor 
da casa nova é de € 150 000, 
terei de pagar IMT?
Não. Como ficou com a casa 
de maior valor (€ 150 000), 
em teoria, caber-lhe-ia a si 
suportar o imposto. Mas nada 
terá de pagar, desde que o 
imóvel se destine a habitação 
própria e permanente. Como 
a diferença entre € 150 000  
e € 100 000 é de € 50 000, 
fica isento do pagamento. 

As transações até € 92 407, 
no caso de imóveis situados 
em Portugal Continental, e 
até € 115 508,74, nos Açores 
e na Madeira, não pagam IMT.

81
Comprei um terreno por  
20 000 euros. Quanto vou 
pagar de IMT?
Depende. Se o terreno se 
destinar à construção para 
habitação, aplica-se a taxa de 
6% e pagará 1300 euros. Caso 
tenha outro fim, por exemplo, 

agricultura, a taxa é de 5% e  
o imposto será de 1000 euros.

82
Recusaram-me o pedido 
de isenção de IMT por ter 
dívidas à Segurança Social. 
O que fazer?
Não pode usufruir da isenção 
enquanto tiver dívidas à 
Segurança Social ou ao Fisco. 
Regularize a situação assim 
que possível e faça novo 
pedido de isenção antes 
da realização da escritura.

Valor sujeito a imposto
■ O valor tributável, ou seja, a ter em 
conta para o cálculo do imposto é sem-
pre o maior dos seguintes:
> o indicado no contrato, por exemplo, 
o valor de escritura;
> o valor patrimonial tributário; se o 
imóvel for novo ou nunca tiver sido su-
jeito a avaliação, é avaliado pela Auto-
ridade Tributária e Aduaneira tendo em 
conta fatores como o preço de constru-
ção por metro quadrado, a qualidade de 
construção ou a localização; se já tiver 
sido sujeito a alguma avaliação, pode ser 
feita uma atualização do seu valor;
> no caso das permutas, por exemplo, 
na troca de uma casa por outra, o im-
posto incide sobre a diferença entre o 
preço de compra ou sobre a diferença 
entre os valores patrimoniais tributários 
(conta o mais elevado). 

Taxas a aplicar
■ As taxas de IMT variam em função do 
tipo de imóvel — se é urbano ou rústico 
— e do facto de se destinar (ou não) ex-
clusivamente a habitação do proprietá-
rio ou do inquilino.

Cálculo
■ Para calcular o imposto a pagar, mul-
tiplica-se o valor sujeito a imposto pela 
taxa correspondente. Esta varia em 
função do valor sujeito a imposto e da 
localização do imóvel, ou seja, de este 
se situar no Continente ou nas Regiões 
Autónomas. 

■ Depois de feita a multiplicação, sub-
trai-se a parcela a abater correspon-
dente (ver quadro 17). Em alternativa, 

recorra ao nosso simulador (www.deco.
proteste.pt/imt) para saber o valor 
exato que lhe vai ser cobrado.

Quanto vou pagar de IMT?

Habitação própria e permanente

Valor (€)
Taxa 
(%)

Parcela
(€)

Portugal Continental

Até 92 407 0

92 407,01 a 126 403 2 1 848,14

126 403,01 a 172 348 5 5 640,23

172 348,01 a 287 213 7 9 087,19

287 213,01 a 574 323 8 11 959,32

A partir de 574 323 6 0

Açores e Madeira

Até 115 508,74 0

115 508,75 a 158 003,75 2 2 310,18

158 003,76 a 215 435 5 7 050,29

215 435,01 a 359 016,25 7 11 358,99

359 016,26 a 717 903,74 8 14 949,15

A partir de 717 903,74 6 0

Habitação secundária

Valor (€)
Taxa 
(%)

Parcela
(€)

Portugal Continental

Até 92 406,99 1 0

92 407 a 126 403 2 924,07

126 403,01 a 172348 5 4 716,16

172 348,01 a 287 213 7 8 163,12

287 213,01 a 550 836 8 11 035,25

A partir de 550 836 6 0

Açores e Madeira

Até 115 508,75 1 0

115 508,76 a 158 003,74 2 1 155,09

158 003,75 a 215 435 5 5 895,20

215 435,01 a 359 016,24 7 10 203,90

359 016,25 a 688 545 8 13 794,06

A partir de 688 545 6 0

QUADRO 17

Exemplo para uma casa 
de € 100 000, situada 
em Coimbra, destinada 
a habitação própria 
e permanente

€ 100 000  2% — € 1848,14 = € 151,86
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83
Onde posso consultar a taxa 
de IMI aplicada pelo meu 
município?
Entre no Portal das Finanças 
e clique em: Cidadãos > 
Consultar > Taxas > Taxas do 
município. Depois, selecione 
o ano e o distrito.

84
Eu e a minha mulher 
recebemos, cada um, uma 
nota de liquidação de IMI. 

Temos de pagar as duas?
Sim. Como a propriedade 
é conjunta, o Fisco divide 
o imposto a pagar pelos dois. 

85
A minha família tem 
rendimentos muito baixos. 
Posso pedir isenção do IMI?
As famílias com rendimento 
anual bruto até € 15 295 e 
com imóveis de valor total até 
€ 66 500 não têm de pagar 
IMI. A isenção é reconhecida 
anualmente pelo chefe de 

Finanças da área do imóvel. 
Entregue um requerimento 
até 30 de junho. Se comprar a 
casa depois dessa data, tem 
60 dias para o fazer. A isenção 
renova-se anualmente e de 
forma automática enquanto 
se mantiver o rendimento do 
agregado e o valor dos 
imóveis.

86
Não sei quando termina a 
minha isenção de IMI. Onde 
posso obter a informação?

Entre no Portal das Finanças 
(www.portaldasfinancas.gov.
pt) e clique em: Consultar > 
Património > Imóveis > 
Isenções > Situação atual.

87
A minha isenção terminou 
em 2014, mas não recebi 
nada para pagar. Porquê?
Este ano será o primeiro em 
que fica sujeito a imposto. 
Por isso, só receberá uma 
nota de pagamento em 2016, 
relativa ao IMI de 2015.

IMI
❯ O imposto municipal sobre imóveis (IMI), 
que incide sobre o valor patrimonial tributá-
rio da casa, substitui a contribuição autárqui-
ca desde dezembro de 2003. É suportado 
pelos proprietários de imóveis:
J adquiridos e com valor patrimonial tribu-
tário superior a € 125 000, em 2015; 
J quando o período de isenção termina; 
J sem direito a isenção, por exemplo, por o 
imóvel ser a segunda habitação (como uma 
casa de férias).

❯ O contribuinte recebe, em março de cada 
ano, a nota de cobrança. Se o valor do impos-
to ficar abaixo de € 250, é pago em abril.  
Se se situar entre € 250 e € 500, o Fisco divi-
de-o em duas prestações, que devem ser sal-
dadas até ao final de abril e de novembro. 
Caso ultrapasse € 500, o imposto é repartido 
por três prestações, a pagar em abril, julho e 
novembro.

❯ Para os imóveis que foram avaliados pelas 
Finanças durante 2012 e 2013, no âmbito da 
avaliação geral, foi criada uma cláusula de 
salvaguarda. Como estavam avaliados pelas 
regras antigas tinham, em regra, valores pa-
trimoniais tributários muito afastados dos 
chamados valores de mercado. Assim, para 
evitar uma subida abrupta do imposto a pagar 
pelos proprietários, foi criado um regime 

Se o valor do IMI
ultrapassar € 500,
o imposto é repartido
por três prestações,
a pagar em abril, julho
e novembro

O IMI pode ser pago
nos serviços
de Finanças,
nos CTT,
por Multibanco
ou homebanking

❯ Para a escritura de compra e venda (ou do-
cumento particular relativo à permuta ou a 
qualquer das situações referidas anterior-
mente) ser assinada, é condição essencial que 
o imposto seja antecipadamente pago na te-
souraria do serviço de Finanças da área do 
imóvel ou através do Portal das Finanças 
(www.portaldasfinancas.gov.pt).

❯ No momento da realização da escritura da 
casa, o notário exige o comprovativo do pa-
gamento do IMT, exceto a quem está isento. 
Quando o novo proprietário recorre ao cré-
dito à habitação, é habitual o documento ser 
fornecido à instituição bancária, uns dias 
antes da escritura.

ISENÇÕES
❯ Se o imóvel se destinar exclusivamente a 
habitação própria e permanente do proprie-
tário ou, no caso do arrendamento, servir de 
habitação permanente do inquilino, pode-se 
ficar isento do pagamento do imposto. Nestes 
casos, os imóveis até € 92 407, situados no 
Continente, e até € 115 508,75, nas Regiões 
Autónomas estão isentos de IMT.

❯ Já as habitações secundárias, por exemplo, 
as casas de férias, pagam sempre IMT.

❯ Para saber se tem direito a isenção ou quan-
to vai pagar de imposto, consulte os quadros, 
na página 51, ou simule em www.deco.pro-
teste.pt/imt.

>>
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transitório, que permitiu um aumento gra-
dual do imposto. Mas, a partir de 2015, o con-
tribuinte já tem de suportar o valor do IMI 
por inteiro.

TAXAS
❯ A taxa a aplicar varia consoante o tipo de 
imóvel: se é urbano ou rústico.

❯ Os imóveis urbanos incluem casas para ha-
bitação, edifícios industriais ou afetos ao 
exercício de atividades independentes, bem 
como os terrenos para construção.

❯ Sobre os imóveis urbanos incide uma taxa 
entre 0,3 e 0,5%, cabendo a cada município 
definir, anualmente, o que vai cobrar no ano 
seguinte. A título de exemplo, em 2015, dos 
308 municípios portugueses, 34 aplicam a 
taxa máxima e 135 a mínima.

❯ Os imóveis rústicos são terrenos com fins 
agrícolas, não construídos ou apenas com 
construções de valor reduzido e de caráter 
acessório, como arrumos. Nestes casos, a taxa 
é sempre de 0,8%, independentemente do 
município onde se situem.

ISENÇÕES
❯ Para ter direito à isenção, atualmente de 
três anos, o valor patrimonial tributário do 

imóvel não pode exceder € 125 000 e deve 
destinar-se a habitação própria e permanen-
te do contribuinte, ou seja, ser o seu domicí-
lio fiscal. O rendimento anual sujeito a im-
posto do proprietário não pode ainda 
ultrapassar 153 300 euros.

❯ O pedido de isenção deve ser apresentado, 
no máximo, até 60 dias após os seis meses 
seguintes à compra, fim da construção ou da 
beneficiação do imóvel.

❯ Os arrumos e as garagens também estão 
isentos de IMI se:
J fizerem parte da mesma fração da habitação 
própria e permanente; 
J forem uma fração autónoma, mas façam 
parte do mesmo edifício ou da urbanização 
onde está localizada a habitação própria e 
permanente, e sejam exclusivamente utiliza-
dos pelo proprietário e seu agregado.

❯ A isenção só é concedida duas vezes ao mes-
mo contribuinte ou agregado familiar. O pe-
dido é feito no serviço de Finanças da área 
do imóvel, por carta dirigida ao chefe do ser-
viço, ou em www.portaldasfinancas.gov.pt, 
seguindo o caminho: Os seus serviços > En-
tregar > Pedido > IMI > Isenção.

❯ As famílias com rendimento anual bruto até 
€ 15 295 e com imóveis (rústicos e urbanos) 
com valor total até € 66 500 também não pa-
gam IMI. Mas é necessário requererem essa 
isenção às Finanças.

Os municípios
podem reduzir
a taxa de IMI,
consoante o número
de dependentes
do agregado:
10%, se for um,
15%, se forem dois,
e 20%, se forem três

88
O meu imóvel foi avaliado 
este ano. O do vizinho de 
cima é exatamente igual, 
mas foi valorizado em mais 
10 000 euros. Porquê?
Dois apartamentos no 
mesmo prédio e com 
a mesma tipologia não têm 
necessariamente o mesmo 
valor patrimonial tributário. 
Basta, por exemplo, que a 
exposição solar ou a vista 
de um deles seja considerada 
melhor para haver uma 
diferença de valores.

89
Pedi a reavaliação do imóvel 
que tinha comprado em 
2006, pois pensava que ia 
pagar menos IMI. Mas o 
valor patrimonial tributário 
aumentou. Como é possível?
Pode ter havido um erro na 
avaliação inicial, por exemplo, 
ter sido registada uma área 
inferior à real e que só agora 
tenha sido corrigida. Outra 
possibilidade é ter feito obras 
que valorizaram o imóvel, 
como a construção de uma 
piscina.

90
A minha casa vale menos do 
que quando a comprei.  
Estou a pagar IMI a mais?
Provavelmente, está. Simule 
o seu caso em www.
paguemenosimi.pt e peça 
uma avaliação nas Finanças 
da área do imóvel, para que a 
idade e o preço por metro 
quadrado sejam atualizados 
(ver impressos, na página 55). 
O pedido é gratuito. 
Outra opção seria fazer o 
pedido de reavaliação com 
base na distorção do valor do 

mercado, ou seja, quando o 
valor patrimonial do imóvel 
está, pelo menos, 15% acima 
do seu valor de mercado.  
Mas teria de juntar meios de 
prova, por exemplo, anúncios 
de venda de casa ou 
avaliações, e pagar, no 
mínimo, € 765, que nunca lhe 
seriam devolvidos, mesmo 
que o valor patrimonial 
descesse. Além disso, o novo 
valor não tem aplicação para 
efeitos de IMI, somente para 
IRS, IRC e IMT. Como tal, 
desaconselhamos esta última 
opção.
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❯ Se tiver dívidas à Segurança Social ou ao 
Fisco, a isenção não é concedida. Por exem-
plo, alguns serviços de Finanças pedem de-
clarações da Segurança Social ou de outros 
sistemas de saúde e previdência para com-
provar que os trabalhadores independentes 
(ou seja, que obtêm rendimentos da categoria 
B) têm a situação regularizada.

VALOR PATRIMONIAL
TRIBUTÁRIO

❯ O valor tributário do imóvel é calculado em 
função de vários fatores, como o valor de 
construção por metro quadrado, área bruta, 
localização, qualidade, conforto e idade do 
imóvel (ver fórmula de cálculo, em cima). 

❯ Este valor é atualizado automaticamente 
pelas Finanças a cada três anos, mas sem que 
sejam atualizados o coeficiente de vetustez 
e o preço por metro quadrado.

❯ Uma das parcelas que determina o valor 
tributário de um imóvel é o preço do terreno 
no ano da construção. O valor do metro qua-
drado foi sempre inflacionado, desde os  
€ 600 iniciais até € 615, em 2008. A partir 
desse ano, o Fisco baixou gradualmente os 
preços para responder à crise no mercado 
imobiliário. Como pode verificar no quadro 
18, o preço estabilizou, desde 2010, nos 603 
euros.

Valor 
patrimonial 

tributário
Valor do imóvel 

para o Fisco. 
Resulta da 

multiplicação 
de um conjunto 

de critérios 
transversais a 

todos os imóveis

Área  
Soma, com 

diferentes 
ponderações, 

de todas as 
áreas do imóvel. 

Inclui terraço, 
garagem, 

arrumação, 
arrumos, 

estacionamento  
e terrenos

Coeficiente  
de afetação 
Fim a que se 

destina o imóvel, 
como habitação, 

comércio ou 
serviços. 

Na habitação,  
o coeficiente é, 

em regra, de 1,00

Coeficiente 
de qualidade 

e conforto
Há critérios  

de agravamento, 
como a existência 
de piscina, ou de 
redução, como a 

ausência de elevador 
em prédios com 

mais de três pisos

Coeficiente 
de vetustez
Aplicado em 

função da idade 
do imóvel. 

Quanto mais 
velho, menor
o coeficiente

(ver quadro 19,
na página ao 

lado) 

Valor de 
construção
Valor fixado 
anualmente 

pelo Fisco 
(ver quadro 18, 

na página ao 
lado) 

Coeficiente 
de localização

Fixado pelo 
município a cada 

três anos. Varia 
entre 0,4 e 3,5. 

Pode diferir de rua 
para rua

CALCULAR 
o valor patrimonial 
tributário do imóvel

www.paguemenos.
imi.pt

IMI
� Simule o valor de IMI  
a pagar nos próximos  
três anos

❯ O coeficiente de vetustez é outra variável 
considerada no cálculo do valor patrimonial 
tributário: depende do número inteiro de 
anos decorridos desde a data da licença de 
utilização ou da data de conclusão das obras 
de edificação. Este coeficiente diminui em 
função da idade do imóvel (ver quadro 19). 
Mas, tal como acontece com o preço do metro 
quadrado, esta variável também não é atua-
lizada automaticamente pelas Finanças. 
Logo, o coeficiente considerado pelo Fisco 
não corresponde ao real, mas sim ao do ano 
da avaliação inicial.

❯ Só pode solicitar a atualização dos dados 
do imóvel se tiverem passado mais de três 
anos desde a última avaliação fiscal. Em re-
gra, considera-se como data da última avalia-
ção a data da inscrição na matriz, menciona-
da na caderneta predial. 

❯ Se o imóvel tiver sido reavaliado na sequên-
cia de partilhas por divórcio ou herança, ou 
ainda devido a doação, essa é a data a ter em 
conta. Considere a data indicada em "Entre-
gue em" na parte relativa aos dados de ava-
liação da caderneta predial. Pode descarregar 
do Portal das Finanças.

❯ Averigue se não ocorreram alterações nos 
outros coeficientes, como o de localização. 
Consulte-o na aplicação online do SIGIMI em 
www.portaldasfinancas.gov.pt/SIGIMI/de-
fault.jsp.
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Modelo 1 do IMI
Faça o pedido 
de avaliação para corrigir 
a idade do imóvel 
e o preço por metro 
quadrado

Idade do imóvel
Anos completos Coeficiente de vetustez

Menos de 2 1

2 a 8 0,9

9 a 15 0,85

16 a 25 0,8

26 a 40 0,75

41 a 50 0,65

51 a 60 0,55

Mais de 60 0,4

QUADRO 19

Valor de reconstrução por m2

Ano Preço (€)

2004 600

2005 612

2006 615

2007 615

2008 615

2009 609

Desde 2010 603

QUADRO 18❯ Depois, com a ajuda da caderneta predial 
da casa, faça uma simulação no nosso portal 
(www.paguemenosimi.pt). 

❯ Se compensar pedir a atualização dos dados 
do imóvel, preencha o modelo 1 do IMI e en-
tregue-o nas Finanças ou através do Portal 
das Finanças em Serviços > Entregar > Decla-
ração > IMI > Modelo 1 > Inscrição > Actuali-
zação de prédios.

❯ O pedido de atualização é, para já, gratuito, 
desde que o imóvel tenha sido adquirido de-
pois de dezembro de 2003 e a última avalia-
ção (a pedido do contribuinte ou das Finan-
ças) tenha sido feita há pelo menos três anos 
completos.

❯ Feita a nova avaliação, se não concordar 
com o valor patrimonial tributário atribuído, 
pode pedir uma segunda avaliação no prazo 
de 30 dias a contar da data de notificação. 
Mas esta avaliação já terá um custo mínimo 
de € 765, podendo atingir 3060 euros.

❯ Esta diminuição no valor patrimonial pode 
ainda ter influência nas taxas de saneamen-
to e esgotos. Alguns municípios, como Lis-
boa, fazem a indexação do pagamento dessa 
taxa ao valor patrimonial tributário do imó-
vel. Assim, uma redução no IMI a pagar re-
sultará também numa diminuição dessas 
taxas municipais.

O coeficiente
de vetustez depende
unicamente da idade
do imóvel.
No entanto,
se o proprietário nada
fizer, o coeficiente
não é atualizado
pelo Fisco à medida
que o prédio
envelhece
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