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Isenções de IMI – Regras aplicáveis 

 

Na sequência das últimas notícias sobre as notificações que alguns contribuintes estão a receber 
relativamente a valores de IMI que estarão em divida, e para vos ajudar na análise das v/ situações 
transcrevemos no quadro abaixo as regras aplicáveis em função dos valores patrimoniais dos imóveis e dos 
rendimentos do agregado familiar para as isenções posteriores a 2007. 

Apenas considerámos as situações de isenção contempladas no n.º 1 do artigo 46.º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais que se aplica aos prédios urbanos construídos, ampliados, melhorados ou adquiridos a 
título oneroso, destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 
familiar. 

 

 
Legislação aplicável 

VPT (Valor patrimonial 
tributário) 

N.º anos 
isenção 

Rendimento 
coletável do 
agregado familiar 

Lei 53-A/2006 de 29 de 
dezembro 
Em vigor a partir de 2007 

Até 157.500  euros 6 anos  
Não aplicável De 157.500 euros até 

236.250  euros 
 
3 anos 

Lei 64/2008 de 30 de 
dezembro 
Em vigor a partir de 2009 

Até 157.500 euros 8 anos (*)  
Não aplicável De 157.500  euros até 

236.250  euros 
 
4 anos (*) 

Lei 64-B/2011 de 30 de 
dezembro 
Em vigor a partir de 2012 

Inferior a 125 000  euros 3 anos 153.300  euros 

 

(*) Esta alteração é aplicável às isenções em que o período de 6 ou 3 anos ainda está vigente ou se 
extinguiu em 2008. 

As situações mais comuns resultarão da alteração dos valores patrimoniais tributários pela avaliação geral 
que foi efetuada a todos os imóveis no ano de 2012, no entanto a reordenação do território com a 
agregação de algumas freguesias e a renumeração matricial, pode originar a que o sistema não reconheça 
o novo artigo como a morada de família para a qual foi obtida a isenção do IMI. 

Se recebeu a notificação para pagar valores que em seu entender não são devidos poderá efetuar 
reclamação graciosa para o chefe do Serviço de Finanças ou posterior recurso judicial. 
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