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Em nova exposição enviada ao Governo

Sector pede não sujeição a IMI dos prédios construídos para venda
e alargamento do prazo de isenção de IMT

A FEPICOP-Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas quer que deixe de
ser devido o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para os prédios construídos para venda, antes
da primeira transmissão e que este imposto apenas seja devido a partir do sexto ano seguinte àquele
em que os terrenos para construção entrem no activo das empresas que constroem para venda.
Deste modo, as empresas que constroem edifícios para venda deixariam de pagar IMI sobre os
prédios acabados que não consigam vender.

A medida consta de uma proposta de alteração à redacção de alguns dos artigos do Códigos do IMI
e do Imposto sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), que a Federação enviou ao
secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, juntamente com uma exposição na qual volta a
manifestar a sua preocupação relativamente à elevada carga fiscal que incide sobre os imóveis
incluídos no activo circulante das empresas do segmento da habitação.

Mercado actual
agrava injustiça

Os motivos para esta preocupação, que, de resto, foram já por diversas vezes referidas em ocasiões
anteriores, justificam, diz a FEPICOP, “a necessidade urgente de implementação rápida de
medidas” destinadas a ajustar a carga fiscal que recai sobre as empresas deste segmento e ganham
relevância acrescida no actual quadro de contínua deterioração das condições de mercado, que
coloca em causa a sobrevivência de muitas micro e pequenas e médias empresas.

Além disso, note-se que a Construção é o único sector de actividade que vê tributada a posse dos
bens que constituem as suas existências. Tal facto, prossegue a Federação, constitui uma “extrema
Praça d e Alvalade, nº 6 – 6º Fte * Tel. : 21 311 02 00 * Fax: 21 355 48 10 * fepicop@fepicop. pt

FEPICOP - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

injustiça”, cujos efeitos penalizadores foram atenuados em conjunturas mais favoráveis, que
permitiam um prazo de rotação do stock de produtos acabados mais reduzido. Mas a verdade é que
agora, numa altura em que as empresas não conseguem comercializar as casas construídas e elas se
vão acumulando nas existências, os prazos de não sujeição a IMI e de isenção de IMT esgotam-se,
passando os stocks a pagar imposto com base nos valores Patrimoniais Tributários, que são, em
regra, superiores ao valor da produção.

Construção equiparada
à revenda para efeitos de IMT

Neste contexto e também em sede de IMI, a FEPICOP pretende ainda que a data da conclusão dos
prédios se presuma coincidente com a data em que for concedida licença de utilização camarária ou,
então, em que se verificar a sua utilização, salvo se precária.

Relativamente ao IMT, a Federação propõe que também fiquem isentas deste imposto as aquisições
de terrenos para construção de edifícios para venda, à semelhança do que acontece com as
aquisições de prédios para revenda, e que a respectiva isenção seja concedida por um prazo de seis
anos, o que constituiria um alargamento em três anos do prazo de isenção de IMT estabelecido para
a aquisição de prédios para revenda.
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