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uma altura em que
se julgava que os
fundos de investi-
mento imobiliário
(FII) jásuportavam

impostos sobre o património como
qualqueroutroproprietário,otribu-
nalarbitralvemdizerquenãoébem
assim. Aisenção de IMT (imposto
sobre transmissões) de que os fun-
dosgozavamnaaquisiçãodeprédios
continuabemviva,porforçadeuma
leide1987quenuncafoirevogada.A
sentençaé inovadoranos argumen-
tosepoderádesencadearumacorri-
daapedidosderestituiçãodeimpos-
to pago nos últimos quatro anos.

Numa decisão recente, o colec-
tivo de árbitros considera que o be-
nefíciofiscalquefoicortadoparame-
tade em 2013 e definitivamente re-
vogado em 2016, logo no primeiro
orçamento do PS, não se referia ao
IMTpagonaaquisiçãodeimóveis–
comovinhasendointerpretaçãocor-
rente da norma. Correspondia, an-
tes,aumaisençãoconcedidaaquem
comprasse um imóvel vendido por
estes fundos. A isenção de IMT no
momento da aquisição está activa
desde 1987 e nunca foi beliscada,
peloquesemantémemvigor,consi-
deram Fernanda Maçãs, Jónatas
MachadoeCarlaCasteloTrindade.

Significa isto que, à luz desta in-
terpretação, de 2014 até aos dias de
hoje, os fundos de investimento não
deviam ter pago qualquer IMT no
momento daaquisição dos imóveis.

Fundo do BPI abre
caixa de Pandora
O caso foi suscitado pelo Imofo-

mento, um fundo de investimento
imobiliáriodoBPIqueem2015liqui-

douIMT no momento do contrato-
promessa (assumindo que tinha de
pagá-lopor50%dovalor),masquede-
pois recorreuàarbitragemparacon-
testarumaliquidaçãoqueoFiscolhe
tinhafeito,porumvalorsuperior.

OImofomentopediuaanulação
dadívidae,entreosargumentosadu-
zidos, aproveitou para testar a tese
que já vinha sendo defendida desde
2008 pelo advogado que escolheu
parao representar: João Espanha.

Prédio “integrado”
ou “adquirido”?
Segundo o fiscalista, que não

quis comentar o processo, mas que
em 2008 escreveu um texto intitu-
lado “sobre a nova redacção do ar-
tigo 46.º do EBF ou como é estra-
nhaafiscalidadeemPortugal”,aori-
gem da confusão remonta a 2007,
quando sepretendeumigraraisen-
ção de IMT do decreto-Lei 1/87
parao Estatuto dos Benefícios Fis-
cais (EBF).

À luz deste código, ficariam
isentosdeIMTos“prédiosintegra-
dos em fundos de investimento
imobiliário”. Só que, prédios “inte-
grados” é diferente de “prédios ad-
quiridos” pelo que a interpretação

Tribunal ressuscita isenção de
IMT nos fundos imobiliários
Em 2016 a geringonça julgava ter posto um ponto final nos benefícios fiscais dos fundos de investimento
imobiliários, mas uma sentença do tribunal arbitral veio ressuscitá-los: estes fundos sempre estiveram
isentos de IMT à luz de uma lei de 1987. A sentença poderá desencadear pedidos de restituição do imposto.

BE e PCP dizem que vão analisar as “subtilezas jurídicas” invocadas no processo.
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Segundo o
tribunal, sempre
houve dois
benefícios
fiscais em IMT:
um no momento
da aquisição,
outro para a
simples detenção.

Sentença
inovadora poderá
levar a pedidos de
devolução de IMT
desde 2014. PCP e
Bloco de Esquerda
vão analisar
“subtilezas”
jurídicas.
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deste advogado foiade que, naque-
lemomento,passouahaverdoisbe-
nefíciosfiscaisemsededeIMT:um
naaquisiçãoporviadoDL1/87; ou-
tro por forçado artigo 46.º do EBF
paraosprédios“integrados”(verex-
plicações técnicas na página 6). A
tese que, na altura, era assumida-
mente teórica, acabou quase dez
anos depois a ser validada por um
tribunal.

Pedidos de
restituição à vista
Estasentença nãovinculaoutros

árbitrosemprocessosanálogos,mas
ofactodeocolectivodejuízestersido
presidido por Fernanda Maçãs, re-
putadajurista,antigajuízadoSupre-
moTribunalAdministrativoecono-
tada com posições que tendencial-
mentepreservamaposiçãodoEsta-
do, reforçam a convicção de que a
teoriatempernas paraandar.

Se assim for, isto significa que
desde2014queosFII andaramapa-
gar IMT sem necessidade. Avançar
compedidosderevisãooficiosa–isto
é, pedir ao Fisco que lhes devolva o
dinheiro – é uma hipótese que mui-
to provavelmente se materializará
emnovos casos judiciais.

Faltaé sabertambémporquan-
totemposubsisteestaambiguidade,
queacabaporsurpreendertambém
o BE e o PCP, que em 2016 conse-
guiram ver revogados os benefícios
fiscais constantes do EBF.

MarianaMortágua,doBlocode
Esquerda,dizaoNegóciosque naal-
tura“assumimosqueeliminavatodo
e qualquer benefício fiscal”. Esta si-
tuaçãopoderálevaraumareanálise
docaso.TambémnoPCPodeputa-
do Paulo Sá garante que “o espírito
do legislador eraacabar com aisen-
ção, em todas as suas vertentes”. E
que,“seháessassubtilezas,épreciso
analisá-las”.ONegóciostambémpe-
diu esclarecimentos ao Ministério
dasFinanças,masnãoobteverespos-
taemtempo útil.�

[Em 2007] é
introduzida uma nova
isenção para além da
já existente, a qual
permanece intocada.
TRIBUNAL ARBITRAL

“ A intenção seria
isentar de IMT a
aquisição de imóveis.
Mas não é o que
resulta da letra da lei.
JOÃO ESPANHA

“ [Em 2016] assumimos
que a revogação do art.º
49.º do EBF eliminava
todo e qualquer
benefício fiscal.
MARIANA MORTÁGUA

“ O espírito era acabar
com a isenção, em
todas as vertentes.
Se há subtilezas,
é preciso analisá-las.
PAULO SÁ

“
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1987: ISENÇÃO DE IMT
PARA INCENTIVAR A
POUPANÇA E A ECONOMIA
Dois anos depois de ter criado o qua-
drolegal paraosfundosdeinvestimen-
to imobiliários (FII), o Governo veio
conceder-lhes um leque alargado de
benefícios fiscais, através do decreto-
lei 1/1987, por considerar que eles da-
riam um “importantecontributoàfor-
mação das poupanças e à sua mobili-
zação para investimentos no sector
imobiliário” e pelos seus efeitos posi-
tivos “nas indústrias da construção e
no mercado de arrendamento de imó-
veisparahabitaçãoeparaescritórios”.
Entre os benefícios fiscais, estabele-
cia-se que “são isentas de sisa [que
antecedeu o IMT] as aquisições de
bens imóveis efectuadas paraum fun-
do de investimento imobiliário pela
respectiva sociedade gestora”. Aten-
te-se à palavra “aquisições”. Em
2003, com a adopção do Código do
IMT, na sequência da reforma da tri-
butação do património, mantiveram-
se neste imposto todas as isenções
respeitantes à extinta sisa.

2007: ISENÇÃO PASSA
PARA O ESTATUTO DOS
BENEFÍCIOS FISCAIS
Depois de ter encomendado um estu-
do a um grupo de peritos, o Governo
avança com a revisão ao Estatuto dos
Benefícios Fiscais e aproveita aquele
que, à data, era o artigo 46.º que es-
tabelecia uma isenção de contribui-
ção autárquica para os prédios inte-
grados em FII, para acrescentar que
estes prédios também ficariam isen-
tos de IMT. Para separar “o trigo do
joio”, numa altura em que houve uma
corrida à constituição de fundos para
gerir propriedade privada sem pagar
impostos, estabeleceu-se também

que aisenção erade apenas 50% caso
se tratasse de fundos de investimen-
to imobiliário, mistos ou fechados de
subscrição particular, por investido-
res não qualificados ou por institui-
ções financeiras por conta daqueles.
Aintenção seriaconcentrarno EBF to-
dos os benefícios fiscais aos fundos,
mas, ao fazê-lo, a redacção passou a
prever que “fiquem isentos de IMT os
prédios integrados em FII”. Ora pré-
dios “integrados em FII” é diferente
de prédios “adquiridos”, como cons-
tava do DL 1/87, que não se conside-
rava extinto, já que não havia revoga-
ção expressa. É por esta altura que o
advogado João Espanha, que patroci-
na a causa do Imofomento (ver texto
principal nas páginas 4 e 5) publica
um texto onde argumenta que estava
criado um novo benefício fiscal em
sede de IMT– um paraaaquisição, ou-
tro para a venda (de que beneficia-
riam os compradores futuros do imó-
vel). A tese era, contudo, teórica.

2014: EM AUSTERIDADE,
O BENEFÍCIO FISCAL É
CORTADO PARA METADE
No Orçamento do Estado para 2014,
a isenção de IMT (tal como a de IMI) é

limitada e reduzida a metade, man-
tendo-se a redacção de que a isenção
era concedida aos “prédios integra-
dos em fundos”.

2016: ISENÇÃO
É REVOGADA. MAS
QUE ISENÇÃO É ESTA?
OBlocodeEsquerdaeoPCPconseguem
uma pretensão antiga: eliminar por
completo qualquer benefício fiscal aos
FIM,passandoestasentidadesasupor-
tar 100% de imposto. Só que, no caso
do IMT, surgiu a dúvida: a isenção apli-
ca-se a que facto? À aquisição ou à de-
tenção? É o que o tribunal arbitral ago-
raveiodirimir(processo544/2016),di-
zendoque,deumaleituraliteral daLei,
aisençãodeIMTaplicável aomomento
da aquisição nunca foi posta em causa
porque o DL 1/87 nunca foi expressa-
menterevogado.Logo,aisençãoquees-
tava a ser extinta (e que foi reduzida a
metade em 2014) era outra coisa. Esta
interpretação abre espaço a que os FII
peçam a restituição de IMT que paga-
ram,nomomentodaaquisição,de2014
até 2017.�

momentos-chave
para a isenção
de IMT dos fundos
É preciso recuar a 1987 para se perceber a origem
da confusão em torno da isenção de IMT dos
fundos imobiliários. Segundo os juízes, afinal há
dois benefícios, e não um – e só um deles morreu.

Em 2017, o
tribunal arbitral
concorda que o
benefício fiscal
em IMT não era
o que parecia.
Afinal há dois.

Em 2008, já
o advogado João
Espanha defendia
que a lei tinha
criado duas
isenções de IMT.
A tese era teórica.

Retornos
dos fundos
ainda estão
negativos
a três anos

Osfundosimobiliáriostêmgra-
dualmenteestadoaregressaràs
rendibilidades positivas. Ainda
assim, os retornos médios per-
manecemnegativosatrêsanos,
penalizados pela reavaliação
dos imóveis após a crise finan-
ceira.Algunsfundosacumulam
quedas superiores a 14%.

O sectorimobiliário portu-
guês tem vindo a registar uma
forte recuperação, com os pre-
ços da habitação a crescerem a
níveisinéditos,masestasubida
aindaestáateros primeiros re-
flexos nos desempenhos dos
fundos imobiliários nacionais.
De acordo comos dados daAs-
sociaçãoPortuguesadeFundos
deInvestimento,PensõesePa-
trimónio (APFIPP), os fundos
registam um desempenho mé-
dio negativo de 2,10%, nos últi-
mos três anos.

Analisando apenas as ren-
dibilidades mais recentes, nos
últimos12meses,amaioriados
fundosjáacumularetornospo-
sitivos. Dos 11 fundos imobiliá-
rios abertos, apenas três apre-
sentam um comportamento
negativo no último ano. As ren-
dibilidades oscilam entre uma
quedade-17,82,protagonizada
peloBanifImopredial,eumga-
nho de 4,13%, entregue pelo
Fundimo.

Além da crise no sector
imobiliário, a indústria de fun-
dosqueinvestenestesectoren-
frentouaindaimportantesalte-
raçõesregulatórias,comoofim
das isenções do IMI e do IMT
e mudanças ao nível da avalia-
ção dos imóveis e resgates.�
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