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No passado dia 9 de Julho de 2020 foi publicada a Lei n.º 20/20, que aprova o Código do Imposto Predial

(CIP) e revoga o Código do Imposto Predial Urbano (CIPU) e o Regulamento para a liquidação e cobrança

do imposto sobre as sucessões e doações e SISA sobre a transmissão onerosa de imóveis.

Face ao exposto destacamos as principais alterações previstas no novo CIP:

1. IP incide sobre a propriedade ou sobre o rendimento de prédios urbanos e, ao contrário do IPU, também

sobre os prédios rústicos, terrenos para construção e sobre as transmissões gratuitas ou onerosas de

imóveis;

2. Quando o imposto resultante da tributação pela renda for inferior ao valor do imposto devido pela

propriedade, considera-se o imposto apurado com base na propriedade;

3. O IP prevê a aplicação de taxas progressivas até 0,6%, sendo de:

✓ 0.1% sempre que o valor patrimonial for inferior a Akz. 5.000.000;

✓ valor fixo de Akz. 5.000 sempre que o valor patrimonial for entre Akz. 5.000.001 e Akz. 6.000.000;

✓ 0.5% sempre que o valor patrimonial for superior a Akz. 6.000.000 sobre o excesso de Akz.

5.000.000;

✓ 0.6% aplicável aos terrenos para construção.

4. Ficam sujeitos a tributação adicional de 50% do imposto os prédios desocupados há mais de 1 ano bem

como os terrenos para construção sem aproveitamento efetivo;

5. A taxa de imposto predial aplicável aos prédios arrendados mantém-se em 25% sobre o rendimento

coletável;

6. A taxa de imposto predial aplicável à transmissão de bens imóveis é de 2% e deverá ser pago até ao

último dia útil do mês seguinte à celebração do contrato ou prática do acto que as opere;

7. O Senhorio deverá apresentar, 10 dias após a celebração do contrato de arredamento, um exemplar do

contrato devidamente selado junto da Repartição Fiscal;

8. O prazo de caducidade no Imposto Predial sobre as transmissões é de 10 anos contados a partir da data

em que ocorreu o facto tributário.

Além das alterações previstas em cima, passam a estar isentas de IVA as transmissões e locações de bens

imóveis independentemente de se destinarem a fins comerciais ou habitacionais, conforme prevê o artigo 3.º

da Lei que aprova do Código do Imposto Predial.

O novo Código do Imposto Predial entra em vigor a 8 de Agosto de 2020.
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Manifestamos, desde já, a nossa total disponibilidade para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais ao

exposto ou esclarecer qualquer dúvida ou questão relacionados com o presente tema.
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