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© DONOS DE TERRAS com utilização agrícola ou florestal
vão ter desconto © ÁREAS ABANDONADAS pagam mais



VAZIO LEGAL

Prédios rústicos ao abandono terão uma penalizaçâo no valor do imposto que será cobrados aos seus proprietários, mas primeiro terá de avançar uma avaliação geral a realizar em todo o território nacional

ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA

Os
proprietários que deixa-

rem ao abandono os seus
terrenos rústicos vão pa-

gar Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) mais elevado. O
Governo já estabeleceu que o
novo método de avaliação destes

terrenos, cujos
trabalhos téc-
nicos já estão
em curso, vai
basear-se na
aptidão dos solos e no seu uso
efetivo. De uma forma simples, o

princípio geral da futura avalia-
ção será este : terras com uso têm

um IMI mais baixo, terras sem
uso pagam um IMI mais alto,
para incentivar a sua utilização .

Aavaliaçãogeraldaproprieda-



de rústica irá abranger, segundo
os dados do Fisco, cerca de 11,5
milhões de terrenos de norte a
sul do País. Ao que o CM apurou,
o Governo ponderou avançar
com a avaliação geral dos terre -
nos rústicos no Orçamento do
Estado para 2019, mas, devido à

necessidade
de afinar o

modelo futuro
de avaliação,
acabou por

deixara iniciativa para a próxi-
ma legislatura.

A ideia central do Executivo,
segundo fonte conhecedora do

processo, é que o IMI sejautiliza-
do como fator de incentivo ao
ordenamento do território e à

promoção da agricultura.
O início dos trabalhos técnicos

de avaliação geral da proprieda-
de rústica é definido pela própria
Autoridade Tributária, no seu

plano de atividades para este ano,
como "um dos projetos relevan-

tes planeados para 2019" . Nesse

plano, o Fisco indica o seu objeti-
vo: "Iniciar os trabalhos técnicos
com vista à alteração da metodo-
logia de avaliação de prédios rús-
ticos, metodologia esta apoiada
na informação de natureza ca-
dastral disponível, diferencian-
do a aptidão edaf o - morfológica
dos terrenos (tendo como refe-
rência o valor de mercado e sepa-
rando a avaliação dos prédios
rústicos da valoração dos ativos

biológicos neles existente) .
"

Ou seja, na próxima avaliação
geral da propriedade rústica, o

preço de mercado serve de refe-
rência para a atribuição do valor

patrimonial tributário de um
terreno, para efeito de paga-
mento do IMI, mas esse valor
será influenciado pela aptidão do
solo (agricultura ou floresta) e

não terá em conta o rendimento

que proporcione ao dono. •

Equipa das Finanças quer usar o IMI para melhorar o ordenamento do território

CONCEITO I DIFERENÇA NOS IMÓVEIS

A diferença entre prédios urbanos e rús-

ticos consiste na classificação da sua

utilização. Os imóveis urbanos destinam-se

a habitação, comércio ou indústria. Os pré-
dios/terrenos rústicos não podem ser usa-

dos para a construção de imóveis urbanos e

são afetos à agricultura ou a floresta.

IMPOSTO | NOVOS PRAZOS

O prazo de pagamento do IMI foi alterado
em 2019: o imposto de valor igual ou infe-

rior a 100 euros foi pago numa prestação única
em maio; o IMI de valor entre 100 euros e 500
euros passou a ser pago em maio e novembro;
e o IMI de valor superior a 500 euros passou a
ser pago em maio, agosto e novembro.

Terrenos dão receita de IMI de 7,7 milhões

D A receita do IMI dos terre-
nos rústicos é muito inferior
à gerada pelos prédios urba-
nos: em 2017, segundo os da-
dos da Autoridade Tributá-
ria, os terrenos rústicos ge-
raram uma receita fiscal de
cerca de 7,7 milhões de eu-

ros, quando os imóveis urba-
nos deram ao Fisco uma re-
ceita de 1,48 mil milhões de
euros (ver infograf ia) .

Em 2017, existiam em Portu-
gal mais de 11, 5 milhões de
prédios rústicos. Já os imóveis
urbanos eram 8,18 milhões. •



CRÍTICA
| AGRICULTORES

A CONFEDERAÇÃO DE

AGRICULTURA CRITICOU ONTEM

O GOVERNO POR ASSOCIAR O

FATOR TERRA SEM DONO AOS

INCÊNDIOS FLORESTAIS.

ESQUECENDO O ÊXODO RURAL

PRÉDIOS | AGRAVAMENTO DETAXAS

Nas zonas urbanas está também previsto um

agravamento do IMI nos casos em que exis-
tam prédios devolutos em zonas de pressão urba-
nística. Nestes casos, os municípios estão autori-
zados a subir a taxa do imposto até seis vezes mais
face à que esteja em vigor e, depois disso, aplicar a

cada ano um agravamento de mais 10%.

Localização
dos imóveis urbanos

está a ser revista

Q O Fisco tem em curso o pro-
cesso de revisão do Coeficiente
de Localização dos imóveis ur-
banos em todo o País, fator que
mais contribuiu para o agrava-
mento do IMI. O processo de-
verá estar concluído até ao final
do próximo mês de agosto,
para ser aprovado até ao final
do ano. Os novos coeficientes
de localização entrarão em
vigor em 2020. E serão aplica-
dos aos imóveis novos e rea-
bilitados. •

Em 2020, entrará em vigor o novo

coeficiente de localização das casas



Avaliação arranca a sul
? O Governo já definiu que a

avaliação geral dos terrenos
rústicos começará a ser aplica-
da, como teste-piloto, a sul do
Tejo. A escolha desta zona do
País está relacionada com a di-
mensão das terras e a maior fa-
cilidade em elaborar o seu ca-
dastro. A partir da zona a sul do
Tejo, a avaliação dos prédios
rústicos será alargada, de forma
progressiva, ao resto do País, à

medida que for sendo elaborado
o cadastro das terras.

Ao que o CM apurou, o Institu-
to Superior de Agronomia (ISA)
está a acompanhar o trabalho
técnico sobre o modelo para a

identificação da aptidão dos so-
los, que será um elemento im-
portante na futura avaliação dos

terrenos rústicos. A avaliação
geral dos prédios rústicos vai ser
iniciada nos terrenos com área
igual ou superior a 50 hectares,
como estabelece a lei n s 42 / 2016 ,

de 28 de dezembro.

A zona Norte do País, onde
predomina o minifúndio, será a
última a ser abrangida pela ava-
liação geral dos prédios rústicos,
devido à dificuldade em elabo-
rar o cadastro das terras. #

Avaliação começa na região onde as propriedades são mais extensas

Frias Marques, presidente da

Associação de Proprietários



Imposto mais alto

para devolutos

Q Os prédios devolutos
localizados em zonas de

pressão urbanística, como
é o caso de Lisboa, vão pa-
gar um IMI mais elevado.
A Associação Nacional de
Proprietários, liderado por
António Frias Marques, já
contestou a medida. •


