PREÇÁRIO
CITES

CERTIFICADOS CITES
€20,00 (1)
€31,00

Custos administrativos e de processamento
Custos de cada certificado

COMISSÕES DE
AVALIAÇÃO

CUSTOS DE
ARMAZENAGEM

Por Certificado
Por Certificado

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO FORMAL (INCIDE SOBRE O VALOR GLOBAL DA ESTIMATIVA MÍNIMA DA AVALIAÇÃO)
Antiguidades, Arte Moderna e Contemporânea, Jóias e Livros

2,50%

Acresce IVA

Moedas
Coleccionismo e Vinhos

4,00%

Acresce IVA

5,00%

Acresce IVA

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO INFORMAL

Gratuito

CUSTOS DE ARMAZENAGEM APLICADOS AOS COMPRADORES E VENDEDORES (ENCARGOS RELATIVOS A
JÓIAS / LIVROS / RELÓGIOS / PRATA / PORCELANA)
Gratuito
Armazenagem até 8 (oito) dias úteis após a data do leilão
Armazenagem após 8 (oito) dias úteis da data do leilão
Manuseamento e transferência
Armazenamento por dia

€50
€4

Acresce IVA
Acresce IVA

CUSTOS DE ARMAZENAGEM APLICADOS AOS COMPRADORES E VENDEDORES (ENCARGOS RELATIVOS A
OUTROS OBJECTOS)
Gratuito
Armazenagem até 8 (oito) dias úteis após a data do leilão
Armazenagem após 8 (oito) dias úteis da data do leilão
€50
Acresce IVA
Manuseamento e transferência
Acresce IVA
€8
Armazenamento por dia

CUSTOS DE
CATALOGAÇÃO

CUSTOS DE
CONTRASTARIA

APLICADO AOS VENDEDORES
Lotes com estimativa mínima de €1,00 - €49,00
Lotes com estimativa mínima de €50,00 - €99,00
Lotes com estimativa mínima de €100,00 - €199,00
Lotes com estimativa mínima de €200,00 - €499,00
Lotes com estimativa mínima de €500,00 - €999,00
Lotes com estimativa igual ou superior a €1000,00

€1,00 (1)
€2,00 (1)
(1)

€5,00
(1)
€10,00
€15,00 (1)
€20,00 (1)

Acresce
Acresce
Acresce
Acresce
Acresce
Acresce

IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA

Taxas cobradas pela INCM: Previstas na Portaria n.º 403-B/2015 (Consulte em https://www.incm.pt/portal/uco_precario.jsp)
€10,00
Taxa de Serviço por peça

(1) Os preços referidos são acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, mesmo que o lote não seja vendido.

DIREITOS DE AUTOR

DIREITOS A SEREM RECLAMADOS PELOS ARTISTAS, SEUS HERDEIROS, REPRESENTANTES LEGAIS E SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES - SPA
Aplicam-se a obras de Arte Originais que não sejam de arquitectura nem de arte aplicada. O autor da obra, que não seja o
Vendedor, terá direito, nos termos do art. 54.º, n.º1, do Código do Direito de Autor, a uma participação sobre o preço obtido
na venda, livre de impostos. O pagamento desta participação é da responsabilidade do Vendedor e a participação é fixada,
nos termos do art. 54.º, n.º 4 do Código do Direito de Autor, do seguinte modo, não podendo nunca exceder €12 500:
a) 4% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €3.000 e €50.000;
b) 3% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €50.000,01 e €200.000;
c) 1% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €200.000,01 e €350.000;
d) 0,5% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €350.000,01 e €500.000;
e) 0,25% sobre o preço de venda cujo montante seja superior a €500.000,01.

ILUSTRAÇÕES /
FOTOGRAFIAS

ILUSTRAÇÃO EM CATÁLOGO
Capa
Contra-Capa
Interior da Capa
Interior da Contra-Capa

€1.000,00
€500,00
€200,00
€200,00

REPRODUÇÕES DE FOTOGRAFIAS DOS CATÁLOGOS
Certificados de peças vendidas em leilão
CD com catálogo completo do leilão em formato Adobe PDF
CD com reprodução de fotografias dos catálogos, no formato RGB JPG
Fotos em papel fotográfico (lotes incluídos em catálogos (Dim: 20x25 - Inclui CD)
Reproduções de página de catálogos em papel fotográfico

ORDENS DE COMPRA E
LICITAÇÕES TELEFÓNICAS

€100,00 (2)
€25,00 (2)
€10,00 (2)
€15,00 (2)
€15,00 (2)

NOVOS TRABALHOS FOTOGRÁFICOS
Quadros - Fotografia em papel fotográfico (Dim: 20x25 - Inclui CD)
Outras peças - Fotografia em papel fotográfico (Dim: 20x25 - Inclui CD)

€100,00 (2)
€150,00 (2)

EXECUÇÃO DE ORDENS DE COMPRA E LICITAÇÕES TELEFÓNICAS

Gratuito

Por Certificado
Por CD
Por fotografia
Por fotografia
Por reprodução

Por fotografia
Por fotografia

(2) Os preços referidos são acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

