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A solução encontrada pela Autoridade 

tributária e que consta do Oficio circulado 

n.º 40115, de 31 de Agosto divulgado há 

dias no portal das finanças, resolve apenas 

parte do problema decorrente da 

tributação conjunta do AIMI pois respeita 

só aos casos de mero averbamento e de 

rectificação, na matriz predial, de que o 

imóvel é comum a ambos os cônjuges (ou 

unidos de facto), e não apenas de um 

deles. 

 

Contudo, mantém o “pecado original” da 

tributação conjunta do AIMI e que decorre 

da obrigação declarativa que foi 

atabalhoadamente criada pelo legislador. 

 

Como foi, aliás, logo avançado na nossa 

Informação fiscal n.º 15/17 que a Lusa 

Nº18/17 

mailto:newsletter@rffadvogados.com
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/CAE506BC-8683-4FF0-B5E2-C3BA2BBE1297/0/Oficio_Circulado_40115_2017.pdf
https://www.rffadvogados.com/xms/files/KNOW_HOW/Newsletters/2017/8_-_Agosto/O_pecado_original_da_tributacao_conjunta_no_AIMI.pdf
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divulgou - interpretação também 

confirmada pela comunicação social, junto 

de terceiros -, mantêm-se as duvidas 

sobre a inconstitucionalidade da norma 

que, obrigando à declaração para efeitos 

da consideração do limiar dos casados (ou 

unidos de facto), que é de 1.200.000, em 

vez dos 600.000, que é aplicável aos 

solteiros (e não unidos de facto), do seu 

incumprimento retira a consequência de 

uma tributação superior, na medida em 

que o Fisco sabe (tem toda essa 

informação, nomeadamente, para efeitos 

de IRS) que o sujeito passivo é casado ou 

unido de facto.  

 

A norma que obriga a tal declaração para 

considerar o limiar superior da dedução da 

tributação conjunta no AIMI constitui, 

assim, um verdadeiro "alçapão" e mero 

"expediente" para imposto superior e que, 

assim interpretada e aplicada, não é 

tolerada, tudo indica, nem pela 

Constituição, nem por princípios 

constitucionais, como o da confiança, 

decorrente do Estado de Direito 

democrático, da proporcionalidade, ou da 

capacidade contributiva. 

 

Esta é a questão que está em causa e que 

não foi corrigida, ao contrário do que 

anunciou a comunicação social, não 

podendo o Governo refugiar-se em 

argumentos - que não estão em causa, 

mas que vimos invocados -, na 

comunicação social como o de que a 

"ignorância da lei não aproveita a 

ninguém" ou o de que as pessoas foram 

"avisadas" que tinham de entregar a 

declaração. 

 

Com efeito, não é possível o legislador, 

sem contrariar a Constituição, criar uma 

norma para recolha de uma informação de 

que a Administração tributaria não 

precisa, ou que já tem, para, 

simultaneamente, atribuir ao seu 

incumprimento a sanção de imposto 

(sempre) superior ao que existiria caso o 

contribuinte cumprisse essa mesma 

obrigação declarativa.  

 

https://www.google.pt/amp/s/www.dinheirovivo.pt/economia/fiscalistas-liquidacao-de-aimi-a-casados-sem-tributacao-conjunta-e-ilegal/%3famp=1
https://sol.sapo.pt/artigo/578887/imi-casais-vao-poder-corrigir-informacao-e-rever-pagamento
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Assim sendo, os contribuintes mantêm, 

não obstante o Oficio ora divulgado, a 

legitimidade para contestar, junto dos 

tribunais tributários ou do Centro de 

Arbitragem Administrativa e Fiscal 

(CAAD), - dando acesso ao tribunal 

constitucional, as liquidações de AIMI que 

lhes tenham sido notificadas, caso sejam 

casados ou unidos de facto, e o limiar da 

tributação conjunta não tenha sido 

considerado (por falta de entrega da 

declaração). Pois, a sanção da 

inconstitucionalidade da norma que obriga 

à declaração, é a da sua inexistência e 

desconsideração. 

 

O "pecado original" da tributação conjunta 

do AIMI não foi ainda integralmente 

"perdoado" pelo Fisco, pelo que se 

mantém enquanto não for corrigido ou 

pelo legislador ou pelas instâncias 

judiciais, tributárias e arbitrais. 

 

Lisboa, 05 de Setembro de 2017 

 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

www.rfflawyers.com 
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