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Análise da proposta do OE 2010 – IS / IMI / IMT
Sapo – Suplemento de Economia, Janeiro de 2010 

Imposto do Selo 
O Imposto do Selo (IS), cujo maior potencial de angariação de receita 
fiscal assenta nas operações financeiras e prémios de seguros, foi 
sujeito a diversas alterações, com o propósito aparente de desonerar 
burocraticamente os contribuintes (e a própria administração 
tributária), reduzindo custos de contexto não compensados pela 
correspondente angariação de receita.  
 
O velho Selo assume-se assim, cada vez mais, como um imposto 
sobre operações financeiras. 
 
Foram suprimidas diversas verbas que, não assumindo um peso 
relevante em matéria de colecta de imposto e, por conseguinte, não 
contendendo com o necessário esforço de consolidação orçamental, a 
levar a cabo nos anos vindouros, permitirão simplificar e agilizar 
diversos processos do quotidiano, quer ao nível das empresas, quer 
ao nível dos particulares. 
 
As verbas relevantes para efeitos de arrecadação de receita em sede 
deste imposto, para além das operações financeiras e prémios de 
seguros, continuam a ser as transmissões de imóveis, trespasses, 
doações e heranças, mantendo-se igualmente as respectivas 
isenções, e arrendamentos. 
 
Destaca-se a eliminação do IS sobre entradas de capital, até ao 
presente tributadas quando realizados em espécie, que deixarão de 
estar sobre a alçada deste imposto, realidade que irá de encontro à 
proposta emitida pela Comissão Europeia em Dezembro de 2006, que 
previa a abolição da tributação sobre estas operações até 2010, com o 
objectivo de eliminar obstáculos ao crescimento económico no seio da 
União Europeia. 
 
Foi ainda renovada, para 2010, a isenção de IS sobre a constituição 
de garantias a favor do Estado ou das instituições de Segurança 
Social para suspensão de processos de execução. 
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Os autos e termos efectuados perante tribunais e serviços, 
estabelecimentos ou organismos públicos, as licenças para abertura 
de novos estabelecimentos comerciais e a instalação de cartazes 
publicitários, deixam igualmente de estar sujeitos a este imposto. 
 
De referir a eliminação do pagamento de IS sobre os actos praticados 
nos cartórios notariais, tais como testamentos, procurações, escrituras 
e habilitações de herdeiros. Os contratos particulares vão deixar 
igualmente de estar abrangidos por este imposto.  
Refira-se igualmente a substituição da tributação em IRS por IS, sobre 
o valor ilíquido, dos prémios de bingo (taxa de 25%), bem como dos 
restantes sorteios ou concursos (taxa de 35%), sendo acrescida uma 
taxa de 10% quando estes prémios sejam atribuídos em espécie. 
 
Impostos sobre o património  
Conforme era expectável, a proposta do OE para 2010 limitou-se a 
introduzir pequenas alterações em sede de IMI e IMT. 
 
No IMT propõe-se uma actualização dos limites de isenção de imposto 
para aquisições de prédios destinados a habitação própria e 
permanente de 89.700 € para 90.418 €, o que representa em termos 
percentuais um aumento de 0.8%. Esta actualização verifica-se 
igualmente nos escalões superiores. 
 
De notar que estas actualizações propostas no IMT não foram 
acompanhados de uma correlativa actualização dos valores previstos 
para o IMI, permanecendo o limite máximo de isenção de IMI para 
habitação própria e permanente inalterado. Esta falta de actualização, 
que poderá ser devida a um mero lapso, poderá vir a ser corrigida na 
redacção final do OE. No entanto, dado que se previa a redução 
destas isenções, não seria de estranhar que a não actualização tenha 
sido intencional. 
 
Adicionalmente, é proposta isenção de IMI para os prédios destinados, 
directamente ou indirectamente, à realização dos fins de entidades 
públicas empresariais responsáveis pela rede pública de escolas. 
Quando as isenções de IMI estiverem sujeitas a apresentação de 
requerimento pelos sujeitos passivos, é genericamente reduzido o 
prazo para a sua apresentação de 90 para 60 dias. 


