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Pode a EDP
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Empresa de energias
limpas já é a que mais
pesa no índice PSI-20.
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Donos de lojas poderão invocar
regime mais favorável para pedir
valores pagos entre março e julho.
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ECONOMIA 12

Em 308 câmaras, só 10 continuam
a aplicar a taxa máxima.
Prédios devolutos arriscam pagar
seis vezes mais imposto.

Alexandre Azevedo
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O Parlamento aprovou uma lei que isenta os lojistas de centros comerciais do pagamento de rendas fixas entre março e dezembro de 2020.

COMÉRCIO

Os lojistas de centros comerciais poderão invocar a lei da retroatividade para pedir a
devolução de rendas já pagas. O diploma ainda aguarda promulgação, mas os centros
prometem levar batalha pela inconstitucionalidade da medida até às últimas consequências.
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“

Do ponto de vista
financeiro, a lei não
será vantajosa para
os lojistas que
fizeram acordos com
os centros, mas eles
poderão querer
beneficiar dela.

ANTÓNIO SAMPAIO DE MATTOS
Presidente da APCC

Enquanto a lei da retroatividade não for
publicada, os centros comerciais
podem cobrar aos lojistas os valores
das rendas adiados pelas moratórias.

Sendo a lei mais
favorável, o lojista
pode vir a invocar
que não considera
válido o acordo feito
com o centro, porque
o legislador dá-lhe
um desconto maior.
MANUEL ALEXANDRE
HENRIQUES
Advogado da Andersen Portugal

“
Pedido de
inconstitucionalidade
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600

RENDAS FIXAS
A APCC calcula que
a isenção de rendas
fixas implicará perdas
de 600 milhões
de euros para os
centros comerciais.
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DESCONTO EM 2021
O OE para 2021
prevê um corte nas
rendas equivalente
à quebra nas vendas,
até ao valor
máximo de 50%.
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