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Oire!;30 de Servi!;os do Imposto Municipal sobre
Im6veis

Redu!;3o de taxa do IMI para pnidios
urbanos destin ados a produ!;3o de
energia a partir de fontes renoviiveis

Estatuto dos Beneficios Fiscais

Artigo 44.··A do EBF

Lei n.· 82-0/2014 , de 31 de dezembro

CIRCULAR N° 4/2015
A Lei n.· 82-D/2014 , de 31 de dezembro, alterou 0 Estatuto dos
Beneficios Fiscais (EBF), nomeadamente atraves do aditamento do
artigo 44 .· -A, que preve uma redu<yao de taxa do Imposto Municipa l
sobre Im6veis (IMI ) para os predios urbanos destinados

a produ<yao de
Razao das

energia a partir de fontes renovaveis.

Instrw;oes

Tendo em vista clarificar a aplica<yao desta norma e desta forma
harmonizar os procedimentos da AT, foi , atraves do despacho n.·
26/2 015-XIX, de S.E.
sancionado

0

0

Secreta rio de Estado dos Assun tos Fiscais ,

seguinte entendimento:

1 - Q artigo 44°-A do EBF consag ra uma redu<yao de taxa do Imposto
Municipal sobre Im6veis (IMI ) em 50% para os predios urbanos sob a
especie «Qutros» exclusivamente afetos a produ<yao de energia a partir
Ambito objetivo

de fontes renovaveis , assim caracterizados:
a) Terren os situ ados dentro de um aglomerado urbano que nao
sejam terrenos para constru<yao ou , nos termos do nO 2 do
artigo 3.· do C6d igo do IMI , predios rusticos; ou
b)

Edificios ou constru<yoes licenciados para outros fins que nao os
habitacionais, comerciais, industriais ou servi<yos; ou

c)

Edificios ou constru<yoes que, na fal ta de licen<ya , nao ten ham
como destinos normais
industriais ou para servi<yos.

fins

habitacionais ,

comerciais ,

2 - A redu <yao da taxa do IMI inicia-se no ana em que se verifica r a
afeta<yao exclusiva do predio

a produ<yao de

energia a partir de fontes

renova veis, pelo que, caso esta afeta<yao se verifique em 20 15, 0
beneficio abrange

0

imposto devido com referencia ao corrente ano, a

Inicio do beneficia

fiscal

liquidar em 20 16.
3 - Q proced imento de reconhecimento do beneficio e da iniciativa do
sujeito

passiv~ ,

Rua da PraIa , nO. 10 ·
Ema il :

~ .•

formalizada mediante a apresenta<yao de requerimento
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CIRCULAR N° 4/2015
devidamente documentado que possibilite a constata9ao da afeta9ao
exclusiva do predio e do momenta em que esta se verificou , nos
sessenta dias subseq uentes

a referida afeta9ao.

4 - Verificados os pressupostos do direito ao beneficio, compete ao
chefe do servi90 de finan9as da area da situa9ao do pred io a decisao do
procedimento de reconhecimento.

Competencia
decis6 ria

5 - A manuten9ao do beneficio fi scal durante 0 periodo legalmente
previsto, esta cond icionada

a

continuidade da afeta9ao exclusiva do

predio objeto da redu9ao de taxa
fontes renov8veis.

a produ9ao

de energia a partir de

Ces s a ~ao

da

afeta t;t ao exclusiva
- condi c;a o

resolutiva

6 - Cessando a referida afeta9ao exclusiva , 0 sujeito passiv~ deve
comu nicar esse facto , no prazo de trinta dias, ao servi90 de finan9as da
area da situa9ao do pred io, cum prindo com a obriga9ao declarativa
prevista na alinea g) do n.· 1 do artigo 13° do Codigo do IMI.
7 - A apresenta9ao do pedido para reconhecimento do beneficio fiscal

Comunica c;a o fora

fora do prazo de sessenta dias , con tados da afeta9ao do predio aos fins

de prazo

relevantes, determin a que 0 inicio da red u9ao da taxa do IMI te nha lugar
a partir do ana imediato ao da iniciativa do procedimento.
8 -

Relativamente aos predios urbanos afetos exclusiva mente

a

produ9ao de energia a partir de fontes renov8veis em momenta anterior
ao inicio da vigencia da norma instituidora do beneficio fiscal e cujo

Pn! dios afetos

pressu posto se mantenha em 2015.01.01, 0 beneficia e a contagem do

anteriormente

prazo de sessenta dias iniciam-se com a data de entrada em vigor da

entrada em vi gor

Lei n.· 82- D/20 14 , de 31 de dezembro - 2015.01.01, pelo que 0

do beneficia

a

beneficia abrange 0 imposto de 2015, a liquidar em 2016. Caso 0
pedido de reconhecimento seja apresentado para alem deste prazo,
aplica-se 0 disposto no n· anterior, ou seja, 0 inicio da redu9ao da taxa
do IMI tem lugar a partir do ana imediato ao da iniciativa do
procedimento.

Autoridade Tributaria e Aduaneira , 25 de fevereiro de 2015

Antonio Brigas Afonso
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