MANUAL DO
COMPRADOR
Tudo o que precisa de saber sobre
a compra da sua propriedade no Algarve.
PORTUGUÊS

Bem-vindo!
Vender ou comprar uma propriedade pode representar uma
grande decisão do ponto de vista financeiro e emocional.
Os nossos guias de informação abordam o processo de compra
e venda com o âmbito de ajudar os nossos clientes a tomar uma
decisão importante com confiança.
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Processo de Compra Passo-a-passo

1

Informe-se
Antes de comprar a sua propriedade, acocelhamo-lo a informar-se acerca
do processo e custos envolvidos na compra.
Escolha um bom advogado. Um advogado com experiência nesta área irá
averiguar qual a titularidade do imóvel, histórico de tributação e
escrituras registadas, ao mesmo tempo que um inspetor independente
analisa o estado em que se encontra o imóvel.
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Condições de Compra
Para além de acordar num valor de compra, acorde todos os termos e
condições de compra com o vendedor.
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Prepare os seus Documentos
Irá necessitar de um número de contribuinte fiscal português para a
compra de uma propriedade no país. Sendo que a sua situação de
residência, quer tenha habitação principal ou secundária, irá determinar o
valor de impostos a pagar, embora a diferença não seja elevada. O agente
envolvido na compra irá necessitar de cópias válidas destes documentos,
exigidas de acordo com o regulamento de branqueamento de capitais.
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Contrato de Promessa de Compra e Venda (CPCV)
Após ter confirmação de que o imóvel se encontra em bom estado, os
termos e condições do contrato estão estipulados no mesmo. É efetuado
um depósito de 10% assim que o CPCV é assinado e o restante é pago no
momento da escritura. Se o comprador desistir do processo de compra,
perde o valor de depósito. Se o vendedor a cancelar, nesse caso o
comprador deverá de receber duas vezes o valor do sinal.
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Escritura
O ato de registo da escritura deverá de ter lugar num Notário Público ou
Conservatória de Registo Notarial. Está disponível agora uma terceira
opção, em que o registo pode ser feito através de um documento privado
emitido e autênticado por um advogado. Deverá ser solicitado o
pagamento do imposto de transição de propriedade (Imposto Municipal
sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis - IMT) antes de concluída a
escritura após a qual, deverá ser registado o imóvel na respetiva
titularidade. Parabéns pela compra da sua propriedade!
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CUSTOS DE COMPRA

Prestadores
de Serviços
Profissionais
Geralmente inclui um advogado, inspetor, contabilista especializado e
consultor financeiro.
O valor da prestação de serviços a pagar a um advogado é geralmente de
1% do valor de venda do imóvel acrescido de IVA, embora esta situação
seja acordada entre comprador e advogado.
A despesa com um inspector depende do tamanho e natureza jurídica da
propriedade juntamente com a duração do serviço contratado.
Geralmente, o custo é de aproximadamente € 400 a € 1400 mais IVA,
dependendo do tamanho do imóvel ou complexidade do estudo realizado.
Os custos com um serviço de consultoria financeira dependem do grau de
complexidade do serviço.
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CUSTOS DE COMPRA

I.M.T.
Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis. Este imposto
é cobrado ao comprador imediatamente antes da assinatura da escritura
pública final, com um valor que varia entre 2% a 8%, em propriedades
compradas por menos de € 550.836, que é compensado por um valor fixo
dedutível.

Propriedades secundárias avaliadas entre € 550.836 e € 1.000.000 estão
sujeitas a uma taxa fixa de 6%.
Propriedades avaliadas superior a € 1.000.000 estão sujeitas a uma taxa
de 7.5% de IMT.
Prédios urbanos estão sujeitos a uma taxa de 6.5%.
Prédios rurais estão sujeitos a uma taxa de 5%.
No entanto, no caso em que uma propriedade seja comprada por menos
do que o valor patrimonial, o IMT será taxado pelo valor mais alto (ou seja,
o valor patrimonial).
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CUSTOS DE COMPRA

Imposto de Celo
Pago pelo comprador e cobrado na escritura sobre 0,8% do
valor da compra.

Notário
Este valor tem-se vindo a alterar nos últimos anos e pode
variar consoante o serviço notarial utilizado e o valor do
imóvel.
De acordo com o nosso conhecimento e experiência o
mesmo situa-se entre os € 200 e os € 750 para imóveis
abaixo de € 800.000, acima deste valor e até € 3.500 a
tendência é para o valor aumentar.
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Tabelas de IMT:
Aplicáveis em 2022
Portugal Continental: Habitação própria

VPT ou Preço de Compra e Venda

Taxa Marginal

Parcela a Abater

Até € 92.407

0%

0

Entre € 92.407 e € 126.403

2%

€ 1.848,14

Entre € 126.403 e € 172.348

5%

€ 5.640,23

Entre € 172.348 e € 287.213

7%

€ 9.087,19

Entre € 287.213 e € 550.836

8%

€ 11.959,32

Única - 6%

-

Única - 7,5%

-

Entre € 550.836 e € 1.000.000

Acima de € 1.000.000

*Imóveis até € 92.407 estão isentos de IMT (APEMIP, 2020)
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Tabelas de IMT:
Aplicáveis em 2022
Portugal Continental: Habitação secundária.

VPT ou Preço de Compra e Venda

Taxa Marginal

Parcela a Abater

Até € 92.407

1%

0

Entre € 92.407 e € 126.403

2%

€ 924,07

Entre € 126.403 e € 172.348

5%

€ 4.716,16

Entre € 172.348 e € 287.213

7%

€ 8.163,12

Entre € 287.213 e € 550.836

8%

€ 11.035,25

Única - 6%

-

Única - 7,5%

-

Entre € 550.836 e € 1.000.000

Acima de € 1.000.000

*Imóveis até € 92.407 estão isentos de IMT (APEMIP, 2020)
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TA X A D E T R A N S A Ç Ã O L O C A L

I.M.I.
Imposto Municipal sobre Imóveis. IMI é um imposto anual cobrado a todas
as propriedades em Abril, Junho e Setembro (referindo ao ano anterior).
As taxas do IMI variam consoante o concelho e tipo de propriedade,
calcula-se com um índice no ano de construção, área de construção,
localização e amenidades - entre 0.2% e 0.5% para as propriedades que
receberam o processo de reavaliação recentemente e um mínimo de 0.8%
para todas as outras propriedades.
Na área do concelho de Loulé, esta taxa está a 0.3% do valor tributável. As
pessoas que compram uma propriedade como residência principal, podem
ter algumas isenções e pagam esta taxa durante um determinado período
de tempo, de acordo com a legislação em vigor. O IMI é calculado com o
valor tributável da propriedade atribuída pelas finanças, usando a fórmula.

VPT VC X AX CA X CI X CQ X CV
VPT Valor tributável
VC Valor da Construção por metro quadrado fixado pelas finanças
A Área Bruta de Construção
CA Uso Registrado da propriedade, por exemplo comercial ou residencial.
CI Localização da propriedade onde o coeficiente é fixado a cada três anos
pelo município e pode variar entre 0.4 e 3.5
CQ Indicadores de qualidade e conforto que aumenta ou diminui o valor e
toma em consideração o número de andares na casa, se tem ou não uma
piscina e até a existência de um elevador.
CV Determina a idade da propriedade, quanto mais recente a casa for, mais
alto fica o coeficiente.
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TA X A D E T R A N S A Ç Ã O L O C A L

A.I.M.I.
O AIMI é um imposto municipal adicional cobrado sobre imóveis e
terrenos para construção. Uma taxa aplicável de 0.7% é cobrada
sobre o Valor Patrimonial Tributário (VPT) maior do que € 600.000,
mas menor que € 1.000.000. No caso em que o valor patrimonial seja
superior a € 1.000.000, o nível de imposto aplicado aumenta para 1%.
O nível de tributação só se aplicará aos níveis em excesso.

Exemplo:
Um indivíduo que possui uma propriedade com um valor patrimonial
de € 550.000 ficará isento de AIMI e só será aplicado o IMI padrão de
0.3% sobre o VPT.
Um indivíduo que possui uma propriedade com um valor patrimonial
de € 850.000 será taxado da seguinte forma:
| € 850.000 - € 600.000 = € 250.000 x 0.7% = €1.750 de AIMI
Um imóvel com mais do que um proprietário deverá ter como
benefício uma dedução fiscal de € 600.000 para cada titular da
propriedade.
Exemplo:
Se Jane e John Smith forem ambos proprietários de um imóvel com
valor patrimonial tributário de € 1.200.000, deverão estar isentos do
pagamento de AlMI. Apenas deverá ser paga a taxa de IMI de 0.3%
sob o valor patrimonial tributado.
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Como podemos ajudar?
Desde 1992 que ajudamos compradores e vendedores na
zona da Quinta do Lago, Vale do Lobo e áreas circundantes.
A nossa máxima é a de que cada cliente deverá usufruir de
um serviço de excelência focado a satisfação das suas
necessidades com base no elevado conhecimento e
experiência que possuímos neste mercado e pelo qual
somos conhecidos.
Ao longo dos anos temos ajudado clientes de todo o mundo
a encontrar a sua propriedade perfeita no Algarve através
do desenvolvimento das nossas competências nesta região.
Quer o seu interesse seja comprar ou vender, a nossa
missão é a de oferecer uma experiência cómoda, prática e
tranquila.
Nós somos o seu passe de entrada para uma vida nova no
Algarve.

Porquê a Mapro?
30 Anos de experiência e conhecimento do mercado local;
Ferramentas de marketing inovadoras e com ótima
qualidade;
Foco no mercado local;
Visão única e alargada;
Equipa multi-língue e dinâmica;
Rede de interação mundial através de parceiros e
representação oficial do grupo Knight Frank;
Serviço personalizado com uma abordagem prática.
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AMI 317

As informações fornecidas não provêem de nenhum contrato, podem ser alteradas a qualquer momento e foram escritas
com base no nosso conhecimento da área em questão.

