GUIA DO
VENDEDOR
Tudo o que precisa de saber sobre
a venda 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 Venda Passo-a-passo

1

Informe-se
Antes de listar o seu imóvel para venda, aconselhamo-lo a falar primeiro
com o seu advogado para que esteja bem informado antes de concluir
uma venda.
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Condições de Venda
Para além de acordar num valor de venda, acorde todos os termos e
condições de venda com o comprador.
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Documentos do Imóvel
Habitualmente, o advogado do comprador irá proceder ao pedido de
documentação para poder fazer as devidas diligências confirmando que
o imóvel se encontra em bom estado. Não obstante, o agente angariador
irá precisar de cópias válidas destes documentos após assinatura do
contrato de mediação, 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 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 do depósito. Se é o vendedor a cancelar, nesse
caso o comprador deverá receber duas vezes o valor do sinal.
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Escritura
O ato de registo da escritura deverá 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 autenticado por um advogado. Após a assinatura da
escritura, deverá ser registado o imóvel na respetiva titularidade.
Parabéns pela venda do seu imóvel!
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CUSTOS DE VENDA

Imposto sobre
as mais-valias

A mudança de registo é automaticamente comunicada às autoridades
financeiras por quem realizou a transação da propriedade.
Geralmente, o seu lucro tributável é resultante da diferença entre o preço
de compra e o de venda.
Este valor será sujeito a vários ajustes incluindo informação contabilística
do índice de inflação, montante de IMT pago sobre a compra, taxas de
registo, taxas de notário, comissão de venda do mediador e registos de
alterações ou renovações efetuadas no imóvel nos últimos 12 anos.
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CUSTOS DE VENDA

Imposto sobre
as mais-valias
Quanto é que tenho de pagar de impostos?
Depende da sua zona de residência.

Indivíduos não residentes pagam um valor fixo de 28%.
Empresas não residentes pagam 25%. Para os residentes, a mais-valia é
tributada ao nível do escalão de IRS do sujeito passivo, mas a aplicação da
taxa é apenas sobre metade do ganho. O lucro entre a compra e a venda
estará sujeito a uma mais-valia se o imóvel não for primeira residência.
Outra vantagem para residentes é o prolongamento da isenção do imposto
sobre as mais-valias, durante um período de 3 anos, no caso da
propriedade ser a residência principal e quando existe investimento dos
lucros tributáveis numa propriedade na UE que seja outra residência
principal.
No caso do preço registado da compra na escritura pública ser inferior ao
valor tributável, o imposto sobre as mais valias será calculado com base no
valor tributável do imóvel.
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CUSTOS DE VENDA

Imposto
Sucessório

Não existe imposto sucessório em Portugal para descendentes e ascendentes.
Qualquer transferência de propriedade por morte ou doação entre cônjuges ou
para descendentes e ascendentes é sujeita ao valor fixo de 0.8% de imposto
de selo, baseado no valor tributável da propriedade.
Qualquer transferência de titularidade da propriedade para particular ou
pessoa coletiva deverá estar sujeito a uma taxa fixa de 10%, à qual acresce
0.8% de imposto de selo.
Esta situação é aplicável aos residentes em Portugal, por isso, se não for
residente, deverá consultar a legislação em vigor no seu país de residência,
pois poderão haver outras implicações legais. Consulte o seu consultor fiscal.
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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 à 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.

