EAbrief: IMI – Valor médio de construção por metro quadrado/Property Tax - Average building

value per square meter

Portaria n.º 379/2017, de 19 de Dezembro
Foi publicada no Diário da República n.º 242/2017, Série I, de 19.12.2017 a Portaria n.º 379/2017, que
fixa o valor médio de construção por metro quadrado, para efeitos do artigo 39.º do Código do Imposto
Municipal sobre Imóveis (CIMI).
Assim, em conformidade com o n.º 3 do artigo 62.º do CIMI, é fixado em €482,40 o valor médio de
construção por metro quadrado, a vigorar no próximo ano.
A presente Portaria aplica-se a todos os prédios urbanos cujas declarações modelo 1, a que se referem os
artigos 13.º e 37.º do Código do Imposto Municipal sobre os Imóveis, sejam entregues a partir de 1 de
Janeiro de 2018.
…

Ordinance no 379/2017
The Ordinance no 379/2017 published in “Diário da República” no 242/2017, Serie I, 19th December 2017,
establishes the average value of construction per square meter to be in force in 2018, for the purpose of
article 39 of the Municipal Property Tax Code (“Código do IMI”).
In accordance with article 62 (3) of the Municipal Property Tax Code, the average value of construction
per square meter is €482,40, which will come into force next year.
This ordinance is applicable to all urban buildings which the correspondent Model 1 declaration, referred
to in articles 13 and 37 of the Municipal Property Tax Code (“Código do IMI”), is submitted from 1st January
2018.
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