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Getting to the point
Lei n. º 85/2017, de 18 de agosto
Foi publicada a Lei n.º 85/2017, de 18 de agosto, que introduz alterações,
entre outros, ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, bem como
determina a repristinação do artigo 145.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de
dezembro, na parte correspondente ao aditamento do artigo 62.º -A ao
Estatuto dos Benefícios Fiscais, relativo ao mecenato científico.
Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis
A alteração introduzida vai no sentido de estabelecer que as “(…)
cooperativas de habitação e construção quando exclusivamente
proprietárias, usufrutuárias ou superficiárias de prédios para construção de
habitação social ou a custos controlados” não são sujeitos passivos do
Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis.
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Alterações ao Adicional
ao Imposto Municipal
sobre Imóveis e
prorrogação da
vigência dos benefícios
fiscais relativos ao
mecenato científico.
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É ainda estabelecido que a taxa de 7,5%, incidente sobre os prédios que sejam propriedade de entidades
sujeitas a um regime fiscal mais favorável, constante da portaria aprovada, não é aplicável aos prédios
detidos por pessoas singulares.
Estatuto dos Benefícios Fiscais
É repristinado o artigo 62.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, relativo ao mecenato científico,
introduzido pelo artigo 145.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Orçamento do Estado para 2012),
para vigorar até 31 de dezembro de 2017.
Entrada em vigor
A Lei n.º 85/2017, de 18 de agosto, entra em vigor no dia 19 de agosto de 2017.
Para mais detalhes, consulte a Lei n.º 85/2017, de 18 de agosto.
Contactos
Para mais informações, por favor contacte:
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