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Declaração Modelo 22 de IRC 

Obrigação de entrega do novo Anexo relativo ao Adicional ao IMI 

 

As pessoas coletivas que sejam proprietários, usufrutuários ou superficiários de prédios 

urbanos situados no território português, são sujeitos passivos do Adicional ao Imposto 

Municipal sobre Imóveis, com exceção das empresas municipais. 

Para efeitos deste Adicional são equiparados a pessoas coletivas quaisquer estruturas 

ou centros de interesses coletivos sem personalidade jurídica que figurem nas matrizes 

como sujeitos passivos do imposto municipal sobre imóveis, bem como a herança 

indivisa representada pelo cabeça de casal. 

Nos termos do artigo 135.º-A do Código do IMI, estão excluídos do Adicional os 

prédios urbanos classificados como “comerciais, industriais ou para serviços” e 

“outros”, nos termos das alíneas b) e d) do n.º 1 do artigo 6.º deste Código. 

O Adicional ao imposto municipal sobre imóveis é liquidado anualmente, pela 

Autoridade Tributária e Aduaneira, com base nos valores patrimoniais tributários dos 

prédios e em relação aos sujeitos passivos que constem das matrizes em 1 de janeiro 

do ano a que o mesmo respeita, sendo a liquidação efetuada no mês de junho do ano 

a que o imposto respeita.  

Face ao disposto no n.º 1 do artigo 135.º-F do Código do IMI, ao valor tributável 

determinado nos termos do artigo 135.º-C é aplicada a taxa de 0,4 % às pessoas 

coletivas.  

Contudo, o n.º 3 do artigo 135.º-F do Código do IMI determina que o valor dos prédios 

detidos por pessoas coletivas em 1 de janeiro do ano a que reporta o Adicional e que 

se encontrem afetos ao uso pessoal dos titulares do respetivo capital, dos membros 

dos órgãos sociais ou de quaisquer órgãos de administração, direção, gerência ou 
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fiscalização ou dos respetivos cônjuges, ascendentes e descendentes, fica sujeito à 

taxa de 0,7 %, sendo ainda sujeito à taxa marginal de 1 % para a parcela do valor que 

exceda um milhão de euros. 

O Anexo AIMI da declaração modelo 22 de IRC, destina-se à identificação dos prédios 

sujeitos ao Adicional que se encontrem nesta situação, com vista a possibilitar que a 

respetiva liquidação tenha em conta o referido no n.º 3 do artigo 135.º-F do Código do 

IMI, uma vez que esta informação não se encontra averbada nas matrizes prediais.  
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