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ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2013
Alterações dos prazos de pagamento do IMI (imposto Municipal
sobre Imóveis)

O prazo de pagamento do IMI por força do Orçamento do Estado para 2013 foi alterado. O
artigo 120.º do CIMI passa a ter a seguinte redação:
1 - O imposto dever ser pago:
a) Em uma prestação, no mês de Abril, quando o seu montante seja igual ou inferior a
250,00€;
b) Em duas prestações, nos meses de Abril e Novembro, quando o seu montante seja
superior a 250,00€ e igual ou inferior a 500,00€
c) Em três prestações, nos meses de Abril, Julho e Novembro, quando o seu montante
seja superior a 500,00€.

Portanto, o IMI passa a ter novos prazos para pagamento, conforme seguidamente se ilustra:
Montante do Imposto (em €)
<= 250,00
>250,00 e <=500,00
>500,00

Número de prestações
1
2
3

Meses
Abril
Abril e Novembro
Abril, Julho e Novembro
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