
Heranças e doações
❯ Quando alguém deixa bens, através de doa-
ção ou de herança, tanto o cônjuge (sobrevi-
vo), como os pais, os filhos ou outros benefi-
ciários têm de tratar de aspetos relacionados 
com a declaração dos bens e com o eventual 
pagamento de imposto de selo. 

❯ Ficar ou não isento do pagamento depende 
não só do tipo de bem recebido, mas também 
de quem o vai receber, ou seja, da relação de 
parentesco do beneficiário com o falecido.

TAXAS E ISENÇÕES
❯ As transmissões não pagam imposto se fo-
rem feitas a favor:
J  do cônjuge ou do unido de facto;
J  de descendentes, como os filhos e os netos;
J  de ascendentes, por exemplo, pais e avós.

❯ A isenção, em vigor desde 2004 (desde 
2009, para os unidos de facto), permite que 
estes familiares poupem centenas de euros 
em imposto, caso recebam uma herança ou 
doação. Recorde-se que, até ao final de 2003, 
a generalidade das transmissões acima de um 
certo valor estava sujeita a imposto.

❯ Todos os outros beneficiários de heranças 
ou doações, independentemente do grau de 
parentesco, têm de pagar 10% sobre o valor 
dos bens que recebam. Exceção: bens não 
sujeitos a imposto de selo (ver caixa, na pá-
gina ao lado). No caso dos imóveis, aos 10% 
acresce uma taxa de 0,8 por cento.

❯ Esta taxa de 0,8% tem de ser paga mesmo 
pelos beneficiários isentos, por exemplo, os 
filhos, o cônjuge ou os pais.

❯ Quando o valor do imposto a pagar for in-
ferior a € 10, as Finanças não o exigem.

Declarar e pagar
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É o caso de:
> bens pessoais (por exem-
plo, roupa, calçado, joias) ou 
domésticos (como eletrodo-
mésticos ou mobílias); 
> fundos de poupança-re-
forma ou poupança-educa-
ção, e fundos de investimen-
to (como os de pensões ou os 
mobiliários e imobiliários);

> créditos provenientes de 
seguros de vida;
> pensões e subsídios, por 
exemplo, por morte, pago 
pela Segurança Social;
> doações efetuadas segun-
do a Lei do Mecenato (por 
exemplo, a instituições de 
solidariedade ou religiosas) 
ou até € 500 (por exemplo, 

a um afilhado).

Se o beneficiário for sujeito 
passivo de IRC (imposto so-
bre o rendimento das pes-
soas coletivas), como é o 
caso dos empresários, os 
bens transmitidos não pa-
gam imposto de selo, mas 
pagam IRC.

Bens que não pagam imposto de selo

91
O meu irmão morreu em 
dezembro e deixou-me  
€ 20 000, que estão 
depositados no banco. 
Tenho de pagar imposto?
Sim. A transmissão de 
dinheiro, mesmo que 
depositado em contas 
bancárias, paga imposto de 
selo se o beneficiário não for 
o cônjuge, filho, neto, pais ou 
avós. Como o falecido era seu 
irmão, pagará 10% sobre o 
dinheiro herdado, ou seja,  
€ 2000 (€ 20 000 � 10%).

92 
O meu padrinho deixou-me 
bens avaliados em cerca  
de 50 000 euros. Tenho de 
pagar imposto de selo?
Se forem bens móveis pagará 
€ 5000, porque é aplicada 
uma taxa de 10% aos 50 000 
euros. 
Caso se trate de um imóvel, 
além da taxa de 10%, terá 
ainda de pagar 0,8% sobre 
o seu valor. Por exemplo, se 
herdou um imóvel com um 
valor patrimonial tributário de 
€ 50 000, suportará € 5400 

de imposto de selo.
Em qualquer caso, como 
o imposto é superior a 
€ 1000, o Fisco vai dividi-lo 
em 10 prestações.

93 
O meu pai deu-me € 25 000 
em dinheiro. Sou obrigado 
a declarar a doação?
Sim. Apesar de não pagar 
imposto por ser um 
beneficiário isento, tem de 
preencher o anexo 1, tipo 3  
do modelo 1 do imposto de 

selo (ver impresso, na caixa 
da página 58). 
Se tivesse recebido esse 
montante, por exemplo, de 
um tio, teria de ainda pagar  
€ 2500 às Finanças, que 
seriam divididos em 10 
prestações, caso não optasse 
pelo pagamento a pronto.  
Se tiver disponibilidade 
financeira, pondere fazer  
o pagamento a pronto,  
pois beneficiará de 
um desconto de 0,5% sobre 
o valor de cada prestação 
(excluindo a primeira). 
Assim, poupará 11,25 euros.

DECLARAR OS BENS
❯ O cabeça de casal tem de participar o fale-
cimento ao serviço de Finanças do local de 
residência do falecido. A declaração é feita 
através do modelo 1 do imposto de selo. 

❯ É necessário indicar, entre outros dados, o 
autor da herança, a data e o local do faleci-
mento, bem como identificar os herdeiros, 
as relações de parentesco e a listagem dos 
bens da herança, excluindo os que não têm 
de ser declarados (ver caixa, em baixo).

❯ Esta declaração deve ser entregue no pra-
zo de três meses a contar do início do mês 
seguinte à data da doação ou do falecimento. 
Nalguns casos, este prazo pode ser prolon-
gado pelo chefe do serviço de Finanças, até 
um máximo de 60 dias.

❯ Se a participação não for feita, tiver erros 
ou dados em falta, pode ser aberto um pro-
cesso de liquidação oficioso. As Finanças 
podem tomar a iniciativa de cobrar o impos-
to de selo em falta, no prazo de oito anos.
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■ A transmissão dos bens, por doa-
ção ou por morte, tem de ser decla-
rada às Finanças, através do preen-
chimento do modelo 1 do imposto de 
selo. Esta obrigação mantém-se 
mesmo quando os bens recebidos 
por herança não pagam imposto, por 
exemplo, um depósito bancário que 
é herdado por um beneficiário isento 
— cônjuge, pais, avós, filhos e netos. 

■ A declaração tem de ser entregue 
pelo beneficiário da doação ou pelo 
cabeça de casal, no caso, das heran-
ças. Este pode ser, por exemplo: 
> cônjuge sobrevivo;
> testamenteiro, por exemplo, um 
advogado;
> parentes que sejam herdeiros le-
gais, como o filho mais velho;
> herdeiros indicados no testamen-
to, como um amigo.

■ Só a entrega do modelo 1 permite 
calcular o imposto a pagar e fazer o 
registo dos bens no nome dos novos 
proprietários, como é o caso de apar-
tamentos, terrenos ou armazéns, e 
de alguns bens móveis sujeitos a re-
gisto, como automóveis ou barcos.

■ Para declarar os bens, preencha os 
anexos I e II, que devem ser anexados 
ao modelo 1. O anexo III só é entregue 
se o número de beneficiários for su-
perior a quatro.

■ Exemplo: o Nuno não fez testa-
mento e deixou os seguintes bens à 
filha: uma casa com o valor patrimo-
nial de € 200 000, um carro de  
€ 15 000, cerca de € 30 000 em di-
nheiro depositado no banco, 2000 
ações com o valor de cotação de  
€ 10 000, o recheio da casa e vários 
objetos pessoais.

■ A filha Joana será, em princípio, o 
cabeça de casal. Tem de preencher o 
modelo 1, para identificar as condi-
ções da transmissão: quem transmi-
tiu, os herdeiros e o grau de paren-
tesco.

■ Juntamente com o modelo 1, que 
funciona como “folha de rosto”, en-
trega os seguintes anexos:
> anexo I, tipo 1 - para declarar a casa, 
único bem sujeito a imposto de  
€ 1600 (€ 200 000 x 0,8%);
> anexo I, tipo 3 - para identificar os 
bens móveis, ou seja, o carro e o di-
nheiro depositado no banco;
> anexo I, tipo 5 - para identificar as  
ações.

■ Quanto à conta bancária, deve ser 
anexado à declaração um documen-
to do banco com a demonstração dos 
movimentos dos últimos 60 dias.

■ O recheio da casa (desde que não 
existam, por exemplo, objetos de 
arte ou outros bens sujeitos a impos-
to) não tem de ser declarado.

■ Não podemos deixar de criticar as 
dificuldades com que depara o con-
tribuinte ao preencher o modelo 1 e 
seus anexos. A própria Administra-
ção Fiscal refere, nas instruções do 
anexo II do modelo 1, a necessidade 
de este ser “preenchido com o apoio 
do funcionário do serviço de finan-
ças”. Complexidade que é ainda de-
monstrada pela existência de seis 
páginas de instruções de preenchi-
mento. Se o funcionário não estiver 
devidamente habilitado, pode induzir 
o contribuinte em erro, sendo que 
esse erro será imputado ao contri-
buinte e nunca a quem o auxiliou no 
preenchimento.

Instruções para não falhar na declaração

Modelo 1 do imposto de selo
Preencha o anexo 1, tipo 1, para declarar a casa,

o tipo 3, para o automóvel e o dinheiro depositado, 
e o tipo 5 para as ações 

❯ Independentemente do valor dos bens que 
o cabeça de casal declare na relação de bens, 
em alguns casos, o Fisco vai apurar, por si, 
se os valores estão corretos e, se necessário, 
corrige-os.

❯ No caso dos imóveis, por exemplo, o im-
posto incide sobre o valor patrimonial tribu-
tário inscrito na caderneta predial à data da 
transmissão.

❯ No caso dos bens móveis, o imposto é apli-
cado sobre o valor oficial de cotação (por 
exemplo, a cotação do ouro ou de diamantes) 
ou sobre o declarado, consoante o que for 
maior, devendo aproximar-se tanto quanto 
possível do valor de mercado.

❯ Outros bens móveis, como um carro, já têm 
regras determinadas. Para saber o valor de 
mercado do carro que vai herdar ou receber 
por doação, veja o quadro da página 18.

❯ Caso os valores declarados pelo cabeça de 
casal se desviem substancialmente dos “va-
lores de mercado” (por exemplo, indicar um 
quadro de Picasso por € 500), o Fisco pode 
proceder a uma avaliação rigorosa de todos 
os bens transmitidos para apurar a veracida-
de dos valores declarados.

QUEM PAGA
❯ Nas heranças, o imposto é pago com o seu  
“conteúdo” pelo cabeça de casal, enquanto 
“administrador” da herança. Nas doações, é 
o beneficiário que faz o pagamento.

❯ O cabeça de casal recebe a notificação com 
o valor a pagar. Em regra, o pagamento deve 
ser feito até ao final do segundo mês seguin-
te àquele em que foi recebida a notificação.

❯ Quando o valor do imposto ultrapassa  
€ 1000, o Fisco divide-o automaticamente 
em prestações, até um máximo de 10, sendo 
que cada uma não pode ser inferior a 200 
euros. Porém, desde que possa, prefira o pa-
gamento a pronto. Assim, terá direito a um 
desconto de 0,5% sobre o valor de cada pres-
tação, excluindo a primeira (ver questão 93). 
Para optar pelo pagamento a pronto, o cabe-
ça de casal ou o beneficiário da doação tem 
de ir ao serviço de Finanças no prazo de 15 
dias a contar da data em que recebe a noti-
ficação.
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Instruções para não falhar na declaração
Mesmo os herdeiros
isentos de imposto,
têm de pagar
uma taxa de 0,8%
se receberem
um imóvel
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