
Bloco quer que partidos
e Estado paguem IMI
FISCALIDADE Código do IMI
Estatuto dos Benefícios
Fiscais e lei de financiamen

to dos partidos isentam
múltiplas entidades
O BE defende que os partidos de
vem pagar impostomunicipal so
bre imóveis IMI como o Estado
tambémdevepagar disse ontem
aoDN o seu assessorde imprensa
Pedro Sales que falava ao DN

depois de conhecida a aceitação
judicial da ação interposta contra
o Estado peloMovimentoRevolu
ção Branca MRB com esse obje
tivo sustentouque háumregime
excessivo debenefícios e exceções
nessa matéria e lembrou que o
BEjá apresentou iniciativas legis
lativas nesse sentido mas foram

chumbadas pelamaioria
Aúltimadelas teve lugar no âm

bito da aprovação do Orçamento
do Estado para este ano propondo
um regime progressivo de IMI e o
fimde um conjunto de isenções
que já não são socialmente váli
das Contudo esta proposta do BE
deixava os partidos políticos de
fora aoprecisar que as isenções a
eliminar eram as seguintes
imóveis do Estado dos fundos
imobiliários das igrejas colégios
particulares e instituições despor
tivas profissionais
Osecretário geraldo PSD José

Matos Rosa escusou se a falar ao
DN argumentando que desco

nheciaadecisãojudicial emcausa
O PCP considerou que o IMI

tem emsipróprio umadimensão
de injustiça fortemente penaliza
dora das famílias e das pequenas e
médias empresas tanto mais
quanto é conhecido que os imó
veis afetos aos fundos imobiliários

dos gruposeconómicos e financei
ros estão isentos Nesse sentido
adiantou o gabinete de imprensa
do PCP não se pretenda comaal
teração do regime perpetuaras in
justiças referidas

Sobre a situação específica dos
partidos o PCP não respondeu O
PS e o CDS não responderam ao
DN até ao fecho da edição

O Estatuto dosBenefíciosFis

cais e o Código do IMI preveem
isenções no pagamento de IMI
desde logo aos agregados familia
res cujo rendimento bruto total não
exceda 2 2 vezes o Indexante de
Apoios Sociais que este ano é de
419 22 euros ou quando o valor
patrimonialdos prédios do sujeito
passivo não excedadezvezes o IAS

Estado regiões autónomas au
tarquias locais associações ouor
ganizações religiosas sindicatos
associações de agricultores co
merciantes industriais e profissio
nais independentes pessoas cole
tivas deutilidadepública institui
ções particulares de solidariedade
social oucoletividades de cultura e
recreio entre outras

Asua lei de financiamento isen

ta os partidos de IMI M CF
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