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Adicional ao IMI
Propõe-se a criação de um adicional ao IMI que incidirá sobre a soma dos valores patrimoniais tributárias (VPT) dos
prédios urbanos situados em território português de que o sujeito passivo seja titular.
O adicional ao IMI será de 0,3% e incidirá sobre o VPT a 1 de janeiro do ano a que o mesmo respeita, na parte que exceda
600.000,00 euros, devendo ser pago em setembro.
Ficam fora da incidência deste adicional os prédios urbanos classificados na espécie bem como os prédios
urbanos licenciados para a atividade turística, estes últimos desde que devidamente declarado e comprovado o seu
destino.
O adicional ao IMI poderá ser deduzido pelos sujeitos passivos de IRS e de IRC até à concorrência dos rendimentos
gerados pelos imóveis que constituíram a base tributável do imposto.

Redução de IMI
Propõe-se que os Municípios possam fixar uma redução de 25% da taxa de IMI a aplicar sobre os prédios urbanos com
eficiência energética (até agora a redução pode ir até ao limite de 15%).

Com a disponibilização da Proposta de Lei n.º 37/XIII, que introduz o Orçamento de
Estado para 2017, entendemos evidenciar as principais medidas de natureza fiscal
propostas neste diploma.

Orçamento de Estado 2017 | Análise por Equipa Tax da Conceito

IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis

Informações Vinculativas
Reduz-se de 90 dias para 75 dias o prazo para Autoridade Tributária responder a informações vinculativas apresentadas
com carácter de urgência, desde que o pedido seja acompanhado de uma proposta de enquadramento jurídico-
tributário.

Lei Geral Tributária

Dispensa de Prestação de Garantia em Processos de Dívidas Fiscais
Duplicam-se os limiares para a dispensa de prestação de garantia quando existam dívidas fiscais, passando a 5.000,00
euros e 10.000,00 euros, para pessoas singulares e pessoas coletivas, respetivamente.

Caducidade da Garantia por Decisão em 1ª Instância
Introduz-se a caducidade da garantia prestada para efeitos de suspensão do processo de execução fiscal quando, na
ação de impugnação judicial ou de oposição, o garantido obtiver decisão integralmente favorável em 1ª instância. O
cancelamento da garantia deve ser promovido pelo órgão de execução fiscal no prazo de 45 dia após a notificação da
decisão.

Código de Procedimento e de Processo Tributário
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Imposto Único de Circulação

Adicional de IUC sobre os Veículos a Gasóleo
O adicional de IUC, em vigor desde 1 de janeiro de 2015, que incide sobre os veículos a gasóleo enquadráveis nas
categorias A e B do IUC, irá manter-se em vigor em 2017.

Aumento do IUC
Verifica-se também um aumento das taxas de IUC, tanto no escalão da cilindrada como no das emissões de dióxido de
carbono.
Cria-se também uma taxa adicional de IUC a aplicar a veículos da categoria B matriculados em território português a
partir de 1 de janeiro de 2017, variável em função do escalão de CO2:

Escalão de CO2 gramas 
por quilómetro

Taxas (euros)

Mais de 180 até 250 38,08

Mais de 250 65,24 

Contribuição para o Audiovisual

Contrariamente ao esperado, e divulgado pela comunicação social, a contribuição para o audiovisual irá
manter-se inalterada em 2017.

Contribuição sobre Munições de Chumbo

É criada uma contribuição de 0,02 euros por cada unidade de munição, que incide sobre os cartuchos de
múltiplos projéteis cujo material utilizado contenha chumbo, sendo a mesma liquidada pelos produtores
ou importadores no momento da sua introdução ao consumo.

Imposto sobre Veículos

Incentivo para aquisição de um veículo de baixas emissões
Concede-se uma redução do ISV até 562,50 euros pela introdução no consumo de um veículo híbrido plug-
in novo sem matricula, mediante a apresentação do pedido do incentivo à Autoridade Tributária e
Aduaneira acompanhado pela fatura pró-forma do veículo a adquirir.

Aumento do ISV
À semelhança do que aconteceu para o ano 2016, voltam a ser revistas as tabelas do ISV no sentido de uma
subida generalizada para os veículos ligeiros de passageiros, ligeiros de mercadorias e motos a rondar os
3%.


