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         Advogados / Lawyers/ Avocats 
 
 
 

ADICIONAL DE IMI 

Com o orçamento de Estado, para 2017, foi criado um novo imposto, em substituição 

do imposto de selo sobre imóveis de elevado valor, o qual foi apelidado de “Adicional 

de IMI”, ou seja, Imposto Municipal sobre imóveis adicional ao que já é pago 

anualmente aos municípios (normalmente, em Abril, Julho e Novembro). 

A. SUJEITOS PASSIVOS 

A forma de tributação dependerá do sujeito que detiver o património, conforme 

vamos passar a ver de seguida. 

1. Pessoas singulares 

O adicional de IMI visa tributar adicionalmente o património imobiliário de pessoas 
singulares quando o seu património de forma global ultrapassar os €600.000 e apenas 
na parte que ultrapasse esse valor. 

Assim, um casal com até €1.2 milhões em imóveis não pagará adicional de IMI. Mas 
pagá-lo-á se tiver mais do que esse valor e apenas na parte que exceda os 
€600.000+€600.000. O mesmo acontecerá se um contribuinte não casado, possuir 
mais de 600.000€. 

Os sujeitos passivos casados sob os regimes de comunhão de bens que não optem pela 
tributação conjunta podem identificar, através de declaração conjunta, a titularidade 
dos prédios, indicando aqueles que são bens próprios de cada um deles e os que são 
bens comuns do casal, entre 1 de Abril e 31 de Maio. 

2.  Herança indivisa 

A herança ainda não partilhada é equiparada a pessoa coletiva, para efeitos de 
sujeição ao imposto. Para gozar da isenção até ao valor patrimonial tributário de 
€600.000, é necessário que os herdeiros: 

a) através do cabeça de casal, apresentem uma declaração identificando todos os 
herdeiros e as suas quotas; 
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b) após a apresentação da declaração referida na alínea anterior, todos os herdeiros 
confirmem as respetivas quotas, através de declaração apresentada por cada um 
deles.  

3. Pessoas coletivas 

 As pessoas coletivas, nas quais estão incluídas as empresas, associações, fundos 
imobiliários, e pessoas equiparadas, etc, também pagarão um adicional de IMI sobre 
património mas apenas caso este não esteja afeto à sua atividade produtiva. Nesse 
caso, todo o património que não esteja afeto à produção será tributado sem nenhuma 
isenção de base.  

Assim, o critério não será o setor de atividade, mas sim a afetação ou não do 
património imobiliário à atividade produtiva da empresa. 

 

B. As taxas do adicional de IMI 

1. Pessoas singulares e herança indivisa 

O adicional de IMI comporta duas taxas para as pessoas singulares: uma taxa de 0,7% 
para VPTG entre €600.000 e €1.000.000 e uma outra taxa de 1,0% para o que 
ultrapassar um VPTG de €1.000.000.  

 

Valor Patrimonial Tributário Global entre: Taxas Adicional de IMI (%) 

0 e €600.000 0 

€600.000 e €1.000.000 0,7 

Mais de €1.000.000 1 

 

2. Pessoas coletivas 

 As pessoas coletivas pagarão uma taxa de 0,4% sobre o VPT de imóveis não afetos à 
atividade produtiva a que se dediquem. Há ainda uma taxa de 7,5% que se aplicará aos 
“prédios que sejam propriedade de entidades sujeitas a um regime fiscal mais 
favorável”, ou seja, que estejam sediadas no que comummente se chamam de 
“Paraísos fiscais”. 
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Valor Patrimonial Tributário Global Taxas Adicional de IMI (%) 

Património não afeto à atividade 
produtiva 

0.4 

Património afeto a uso pessoal dos 
titulares do respetivo capital, dos 
membros dos órgãos sociais ou de 
quaisquer órgãos de administração, 
direção, gerência ou fiscalização ou dos 
respetivos cônjuges, ascendentes e 
descendentes 
           até 1.000.000,00€ 
 
           a partir de 1.000.000,00€ 

 

 

0,7 

 

 

1 

Pessoas Coletivas sediadas em Paraísos 
fiscais 

7,5 

 

  

C. ISENÇÕES 

Os edifícios afetos à atividade comercial, de serviços, à indústria e à atividade turística 
gozarão da isenção sobre este novo imposto. 

As empresas municipais ficam isentas. 

Os imóveis que se encontrem isentos de pagar IMI continuarão isentos de pagar 
adicional de IMI. 

 

D. Liquidação e Pagamento 

O AIMI é liquidado no mês de Junho, aos sujeitos passivos que constem das matrizes 
em 1 de janeiro do ano a que o mesmo respeita e deverá ser pago até Setembro do 
mesmo ano.  
 
Quando seja exercida a opção pela declaração conjunta pelos cônjuges, há lugar a uma 
única liquidação, sendo ambos solidariamente responsáveis pelo pagamento do 
imposto. 

E. Deduções  

Deduções em IRS: 

http://www.veronicapisco-lawyers.com/


Verónica Pisco - Responsabilidade Limitada 
Av. Cidade de Loulé (antiga Estrada de Vale de Lobo), Caixa Postal 530-A, Vale de Lobo, 8135-018 Almancil. 

Rua José Pinheiro e Rosa, Urb. Horta da Fábrica, Lt 12, R/C Dt, Fracção “A”, 8800-676 Tavira. 
Tlf./Fax: 0351 289 358 382   TLM.: 0351 968 919 049  veronica.pisco-offi@sapo.pt www.veronicapisco-lawoffice.com 

RESPONDER PARA: Av. Cidade de Loulé (antiga Estrada de Vale de Lobo), Caixa Postal 530-A, Ferrarias, 8135-018 Almancil. 

Ao rendimento imobiliário, tais como como as rendas (categoria F), o alojamento 
turístico ou hospedagem (categoria B), vai ser possível abater o valor pago com o 
adicional do IMI evitando assim uma dupla tributação em sede de IRS.  

 

  Deduções em IRC: 

Os sujeitos passivos podem optar por deduzir à coleta apurada, o montante do 
adicional ao imposto municipal sobre imóveis pago durante o exercício a que respeita 
o imposto, limitada à fração correspondente aos rendimentos gerados por imóveis, a 
ele sujeitos, no âmbito de atividade de arrendamento ou hospedagem. 

Ou efetuar a dedução deste adicional na determinação do lucro tributável em sede de 
IRC. 

Verónica Pisco 
23/08/2017 
(Advogada e pós graduada em Fiscalidade) 

Nota: Todo o conteúdo deste documento é protegido por Direitos de Autor e Direitos Conexos, e 
Direitos da Propriedade Industrial, ao abrigo das leis Portuguesas e da União Europeia, convenções 
internacionais e outras leis, não podendo ser utilizado, sem consentimento, de Verónica Pisco – Law 
Office. Pelo que, o conteúdo presente neste documento não poderá ser copiado, alterado ou distribuído 
salvo com autorização expressa. 
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