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Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho 

Código dos Impostos Especiais de Consumo 

(Texto consolidado retirado da base de dados DataJuris)  

 

Artigo 12.º 

Pagamento e facto extintivo da dívida 

1 - O imposto deve ser pago até ao último dia útil do mês da liquidação. 

2 - No caso de liquidação efetuada nos termos do n.º 3 do artigo anterior, o imposto deve ser pago até ao 15.º dia após a 

notificação da liquidação. 

3 - Não há lugar a cobrança do imposto quando, em virtude da liquidação efetuada, a importância  a cobrar seja inferio r 

a (euro) 25. 

4 - Para além do disposto no artigo 40.º da lei geral tributária, a prestação tributária extingue -se sempre que, em 

consequência de uma infração, ocorra a apreensão de produtos e estes sejam abandonados, declarados perd idos ou, no 

caso de produtos de utilização condicionada, estes não possam ser restituídos ao seu proprietário, por não estarem 

preenchidas as condições exigidas por lei para a sua utilização. 

5 - Os custos e encargos inerentes ao depósito, à inutilização ou à venda, incluindo análises e estudos, dos produtos 

apreendidos, abandonados ou declarados perdidos, são da responsabilidade das pessoas singulares ou coletivas que 

detinham os referidos produtos. 

 

 

Artigo 71.º 

Cerveja 

1 - A unidade tributável da cerveja é constituída pelo número de hectolitros/grau plato, ou grau alcoólico adquirido, de 

produto acabado. 

2 - As taxas do imposto sobre a cerveja são as seguintes: 

a) Superior a 0,5 % vol. e inferior ou igual a 1,2 % vol. de álcool adquirido, (euro) 7,75/hl;  

b) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e inferior ou igual a 7º plato, (euro) 9,71/hl;  

c) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 7º plato e inferior ou igual a 11º plato, (euro) 15,51/h l;  

d) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 11º plato e inferior ou igual a 13º plato, (euro) 19,42/h l;  

e) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 13º plato e inferior ou igual a 15º plato, (euro) 23,29/h l;  

f) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 15º plato, (euro) 27,24/hl. 

 

 

Artigo 74.º 

Produtos intermédios 

1 - A unidade tributável dos produtos intermédios é constituída pelo número de hectolitros de produto acabado.  

2 - A taxa do imposto aplicável aos produtos intermédios é de (euro) 70,74/hl. 

 

 

Artigo 76.º 

Bebidas espirituosas 

1 - A unidade tributável das bebidas espirituosas é constituída pelo hectolitro de álcool contido, na base de 100 % de 

volume, à temperatura de 20ºC. 

2 - A taxa do imposto aplicável às bebidas espirituosas é de (euro) 1 289,27/hl. 

 

 

Artigo 89.º 

Isenções 

1 - Estão isentos do imposto os produtos petrolíferos e energéticos que, comprovadamente: 

a) Sejam utilizados para outros fins que não sejam em uso como carburante ou em uso como combustível, salvo 

no que se refere aos óleos lubrificantes classificados pelos códigos NC 2710 19 81 a 2710 19 99; 

b) Sejam utilizados na navegação aérea, com exceção da aviação de recreio privada; 

c) Sejam utilizados na navegação marítima costeira e na navegação interior, incluindo a pesca e a aquicultura,  

mas com exceção da navegação de recreio privada, no que se refere aos produtos classificados pelos códigos 

NC 2710 19 41 a 2710 19 49 e 2710 19 61 a 2710 19 69; 
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d) Sejam utilizados na produção de eletricidade, de eletricidade e calor (cogeração), ou de gás de cidade, por 

entidades que desenvolvam tais atividades como sua atividade principal, no que se refere aos produtos 

classificados pelos códigos NC 2701, 2702 e 2704, pelos códigos NC 2710 19 61 a 2710 19 69, pelo código NC 

2711, bem como os produtos classificados pelos códigos NC 2710 19 41 a 2710 19 49, consumidos nas Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira; 

e) Sejam utilizados em transportes públicos, no que se refere aos produtos classificados pelo código NC 2711 

00 00, com inclusão do gás natural; 

f) Sejam utilizados em instalações sujeitas ao regime de comércio europeu de emissão de licenças de gases com 

efeitos de estufa (CELE), identificadas no anexo ii do Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março, ou a um acordo 

de racionalização dos consumos de energia (ARCE), no que se refere aos produtos energéticos classificados 

pelos códigos NC 2701, 2702, 2704 e 2713, ao fuelóleo com teor de enxofre igual ou inferior a 1 %, classificado 

pelo código NC 2710 19 61 e aos produtos classificados pelo código NC 2711; 

g) Contidos nos reservatórios normais e nos contentores especiais dos veículos automóveis procedentes de 

outros Estados membros; 

h) Sejam utilizados em operações de dragagem em portos e vias navegáveis, mas com exclusão da extração  

comercial de areias que não vise o desassoreamento, no que se refere aos produtos classificados pelos códigos 

NC 2710 19 41 a 2710 19 49 e 2710 19 61 a 2710 19 69; 

i) Sejam utilizados no transporte de passageiros e de mercadorias por caminhos de ferro, no que se refere aos 

produtos classificados pelos códigos NC 2710 19 41 a 2710 19 49; 

j) Sejam utilizados como carburantes no âmbito do fabrico, projeto, ensaio e manutenção de aeronaves e 

embarcações; 

l) Sejam utilizados pelos clientes finais economicamente vulneráveis, beneficiários da tarifa social, nos termos 

do Decreto-Lei n.º 101/2011, de 30 de setembro, no que se refere ao gás natural classificado pelo código NC 

2711 21 00. 

2 - Está isenta do imposto a eletricidade que, comprovadamente, seja: 

a) Utilizada para produzir eletricidade, e para manter a capacidade de produzir eletricidade;  

b) Produzida a bordo de embarcações; 

c) Utilizada para o transporte de passageiros e de mercadorias por via férrea em comboio, metropolitano ou 

elétrico, e por trólei; 

d) Utilizada pelos clientes finais economicamente vulneráveis, beneficiários de tarifa social, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 138-A/2010, de 28 de dezembro. 

e) Utilizada nas instalações previstas na alínea f) do número anterior. 

3 - Para efeitos de aplicação da alínea b) do n.º 1, entende-se por «aviação de recreio privada» a utilização de uma 

aeronave pelo seu proprietário ou por uma pessoa singular ou coletiva que a possa utilizar mediante aluguer ou a outro 

título, para fins não comerciais e, em especial, para fins que não sejam o transporte de pessoas ou de mercadorias ou a 

prestação de serviços a título oneroso ou no interesse das autoridades públicas. 

4 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1, considera-se «navegação de recreio privada» a utilização de uma 

embarcação pelo seu proprietário ou por uma pessoa singular ou coletiva, que a pode utilizar através de aluguer ou a 

outro título, para fins não comerciais e, em especial, para fins que não sejam o transporte de pessoas ou de mercadorias  

ou a prestação de serviços a título oneroso ou no interesse das autoridades públicas. 

5 - Para efeitos de aplicação da alínea g) do n.º 1, consideram-se «reservatórios normais»: 

a) Os reservatórios fixados com carácter permanente pelo construtor em todos os veículos automóveis  do mesmo 

tipo que permitam a utilização direta do carburante, tanto para a tração dos veículos como, se for caso disso, 

para o funcionamento dos sistemas de refrigeração ou de outros equipamentos durante o transporte;  

b) Os reservatórios de gás adaptados aos veículos a motor que permitam a utilização direta do gás como 

carburante, bem como os reservatórios de gás para outros dispositivos com os quais os veículos a motor possam 

ser eventualmente equipados; 

c) Os reservatórios fixados com carácter permanente pelo construtor em todos os contentores do mesmo tipo 

que permitam, durante o transporte, a utilização direta do carburante para o funcionamento dos sistemas de 

refrigeração ou de outros sistemas semelhantes, com os quais sejam equipados os contentores es peciais. 

6 - Ainda para efeitos de aplicação da alínea g) do n.º 1, consideram-se «contentores especiais» todos os contentores 

equipados com dispositivos especialmente adaptados para sistemas de refrigeração, ventilação, isolamento térmico ou 

outros sistemas semelhantes. 

7 - As isenções previstas nas alíneas a), c), d), e), f), h), i) e j) do n.º 1 e nas alíneas a), c) e e) do n.º 2 dependem de 

reconhecimento prévio da autoridade aduaneira competente. 

 

 

Artigo 92.º 

Taxas 
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1 - Os valores das taxas unitárias do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos aplicável às gasolinas, aos 

gasóleos, aos petróleos, aos fuelóleos e à eletricidade são fixados, para o continente, por portaria dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da economia, tendo em consideração o princípio da liberdade de 

mercado e os diferentes impactos ambientais de cada um dos produtos energéticos, favorecendo gradualmente os menos 

poluentes, dentro dos seguintes intervalos: 

 

 

Produto 

 

Código 

NC 

 

Taxa do imposto 

(euros) 

Mínima Máxima 

 

Gasolina com chumbo …………………………………. 

 

Gasolina sem chumbo …………………………………. 

 

Petróleo ………………………....…………................... 

 

Petróleo colorido e marcado ………………….…...…… 

 

Gasóleo …………………………………….……..……. 

 

Gasóleo colorido e marcado ………….……………..…. 

 

Fuelóleo com teor de enxofre superior a 1% …………... 

 

Fuelóleo com teor de enxofre inferior ou igual a 1% 

…………………………………………………………... 

 

Eletricidade……………………………………………. 

 

2710 11 

51 a 2710 

11 59 

 

2710 11 

41 a 2710 

11 49 

 

2710 19 

21 a 2710 

19 25 

 

2710 19 

25 

 

2710 19 

41 a 2710 

19 49 

 

2710 19 

41 a 2710 

19 49 

 

2710 19 

63 a 2710 

19 69 

 

 

2710 19 

61 

 

2716 

 

650 

 

359 

 

302 

 

0 

 

278 

 

21 

 

15 

 

 

15 

 

1 

 

650 

 

650 

 

400 

 

149,64 

 

400 

 

199,52 

 

34,92 

 

 

29,93 

 

1,10 

2 - O gasóleo misturado por razões técnicas ou operacionais com o fuelóleo é tributado com a taxa aplicável ao fuelóleo  

que for utilizado na mistura, desde que a operação seja aprovada pela autoridade aduaneira e realizada sob controlo 

aduaneiro. 

3 - A taxa aplicável ao metano e aos gases de petróleo usados como carburante é de (euro) 127,88/1000 kg e, quando 

usados como combustível, é fixada entre (euro) 7,81 e (euro) 9,00/1000 kg, sendo igualmente aplicável ao acetileno 

usado como combustível. 

4 - A taxa aplicável ao gás natural usado como carburante é de (euro) 2,84/GJ e quando usado como combustível é de 

(euro) 0,30/GJ. 

5 - A taxa aplicável aos produtos petrolíferos e energéticos obtidos a partir de óleos usados ou de resíduos e que sejam 

utilizados como carburante ou como combustível são tributados de acordo com o nível de tributação aplicável a esses 

produtos. 

6 - A taxa aplicável aos produtos petrolíferos e energéticos classificados pelas posições NC 2701, 2702, 2704 e 2713 é 

fixada entre (euro) 4,16 e (euro) 35/1000 kg. 

7 - Sem prejuízo das isenções previstas no presente diploma, os produtos petrolíferos e energéticos sujeitos a imposto 

que não constem dos números anteriores, são tributados com as seguintes taxas: 
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a) Com a taxa aplicável à gasolina sem chumbo, os produtos petrolíferos e energéticos classificados pelos 

códigos NC 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710 11 21 a 2710 11 31, 2901 10 00 a 2901 24 

90, ex 2901 29 00, 2902 11 00, ex 2902 19 80, 2902 20 00 a 2902 44 00, 3811 11 10 e 3811 11 90; 

b) Com a taxa aplicável ao petróleo, os produtos petrolíferos e energéticos classificados pelo código NC 2709 

00 10, consumidos em uso carburante; 

c) Com a taxa aplicável ao petróleo colorido e marcado, os  produtos petrolíferos e energéticos classificados pelo 

código NC 2709 00 10, consumidos nos usos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo seguinte; 

d) Com a taxa aplicável ao fuelóleo com teor de enxofre inferior ou igual a 1 %, salvo quando consumidos na 

produção de eletricidade, incluindo a co-geração, os produtos petrolíferos e energéticos classificados pelos 

códigos NC 2706 00 00, 2707 91 00, 2707 99 11, 2707 99 19, 2709 00 90, 2712 10 10 a 2712 20 90, 2712 90 

39 a 2712 90 99, 2715 00 00, 3403 11 00 a 3403 19 99, 3817 00 50 e 3817 00 80; 

e) Com uma taxa compreendida entre (euro) 0 e (euro) 5,99/1000 kg os produtos petrolíferos e energéticos 

classificados pelos códigos NC 2710 19 83 a 2710 19 93; 

f) Com a taxa compreendida entre (euro) 0 e (euro) 30/1000 kg os produtos petrolíferos e energéticos 

classificados pelos códigos NC 2710 19 81, 2710 19 99, 3811 21 00 e 3811 29 00; 

g) Com a taxa compreendida entre (euro) 100 e (euro) 400/1000 l, o gasóleo de aquecimento classificado pelo 

código NC 2710 19 45. 

8 - A fixação das taxas do imposto relativas aos produtos petrolíferos e energéticos referidos na parte final do n.º 3, no 

n.º 6 e nas alíneas e), f) e g) do número anterior, é feita por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 

das finanças e da economia. 

9 - Qualquer produto utilizado como carburante está sujeito ao nível de tributação aplicável ao produto petrolífero e 

energético carburante substituído. 

10 - Os produtos referidos nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 88.º usados como combustível, para os quais não esteja 

prevista qualquer taxa, estão sujeitos à taxa aplicável ao produto petrolífero e energético combustível substituído.  

11 - Os aditivos classificados pelo código NC 3811 90 00 estão sujeitos à taxa aplicável aos produtos petrolíferos e 

energéticos nos quais se destinam a ser incorporados. 

 

 

Artigo 94.º 

Taxas na Região Autónoma dos Açores 

1 - Os valores das taxas unitárias do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos são fixados, para a Região  

Autónoma dos Açores, tendo em consideração o princípio de liberdade de mercado e as técnicas tributárias próprias.  

2 - As taxas do imposto aplicáveis nas ilhas dos Açores são inferiores às taxas aplicáveis na ilha de São Miguel, a fim de 

compensar os sobrecustos de transporte e armazenagem entre São Miguel ou o continente e as respetivas ilhas.  

3 - Os sobrecustos referidos no número anterior são determinados semestralmente pelo Governo Regional. 

4 - Para efeitos do disposto no presente artigo, os valores das taxas unitárias do imposto aplicáveis na ilha de São Miguel 

aos produtos a seguir indicados são fixados por resolução do Conselho do Governo Regional, podendo ser alterados  

dentro dos seguintes intervalos: 

 

 

Produto 

 

Código NC 

 

Taxa do imposto 

(euros) 

Mínima Máxima 

 

Gasolina com chumbo …………………………. 

 

Gasolina sem chumbo ………………………….. 

 

Petróleo 

………………………............................. 

 

Gasóleo …………………………………... … …. 

 

Gasóleo agrícola 

………………………………... 

 

Fuelóleo com teor de enxofre superior a 1%......... 

 

 

2710 11 51 a 2710 

11 59 

 

2710 11 41 a 2710 

11 49 

 

2710 19 21 a 2710 

19 25 

 

2710 19 41 a 2710 

19 49 

 

2710 19 41 a 2710 

19 49 

 

 

650 

 

359 

 

49,88 

 

49,88 

 

21 

 

0 

 

 

0 

 

 

650 

 

650 

 

339,18 

 

400 

 

199,52 

 

34,92 

 

 

29,93 
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Fuelóleo com teor de enxofre inferior ou igual a 

1% 

………………………………………………. 

 

Eletricidade ……….…………………………… 

2710 19 63 a 2710 

19 69 

 

 

2710 19 61 

 

2716 

1 1,10 

 

 

Artigo 95.º 

Taxas na Região Autónoma da Madeira 

Os valores das taxas unitárias do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, aplicável às gasolinas, aos 

gasóleos, aos petróleos, aos fuelóleos e à eletricidade, são fixados, para a Região Autónoma da Madeira, por portaria do 

membro competente do Governo Regional da Madeira, tendo em consideração o princípio da liberdade de mercado e os 

diferentes impactos ambientais de cada um dos produtos energéticos, favorecendo gradualmente os menos poluentes, 

dentro dos seguintes intervalos: 

 

 

Produto 

 

Código NC 

 

Taxa do imposto 

(euros) 

Mínima Máxima 

 

Gasolina com chumbo …………………………. 

 

Gasolina sem chumbo ………………………….. 

 

Petróleo ………………........................................ 

 

Gasóleo …………………………………...……. 

 

Gasóleo colorido e marcado ……..…………..... 

 

Fuelóleo com teor de enxofre superior a 1% …… 

 

Fuelóleo com teor de enxofre inferior ou igual a 

1% ………………………………………………. 

 

Eletricidade …………………………………… 

 

2710 11 51 a 

2710 11 59 

 

2710 11 41 a 

2710 11 49 

 

2710 19 21 a 

2710 19 25 

 

2710 19 41 a 

2710 19 49 

 

2710 19 41 a 

2710 19 49 

 

2710 19 63 a 

2710 19 69 

 

 

2710 19 61 

 

2716 

 

747,50 

 

359 

 

302 

 

278 

 

1 

 

15 

 

 

15 

 

1 

 

747,50 

 

747,50 

 

460 

 

460 

 

229,08 

 

40,16 

 

 

34,42 

 

1,10 

 

 

CAPÍTULO III 

Imposto sobre o tabaco 

 

Artigo 101.º 

Incidência objetiva 

1 - O imposto incide sobre o tabaco manufaturado, considerando-se como tal os seguintes produtos: 

a) Os charutos e as cigarrilhas; 

b) Os cigarros; 

c) Os tabacos de fumar, compreendendo o tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar e os restantes 

tabacos de fumar, com exclusão do tabaco para cachimbo de água; 

d) O tabaco para cachimbo de água. 

e) O rapé; 

f) O tabaco de mascar; 
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g) O tabaco aquecido; 

h) O líquido contendo nicotina, em recipientes utilizados para carga e recarga de cigarros eletrónicos. 

2 - Para efeitos de aplicação da alínea a) do número anterior, são considerados charutos e cigarrilhas, se puderem ser 

fumados tal como se apresentam e se, tendo em conta as suas características e as expectativas normais dos consumidores, 

se destinarem exclusivamente a sê-lo: 

a) (Revogada.) 

b) Os rolos de tabaco revestidos de uma capa exterior em tabaco natural;  

c) (Revogada.) 

d) Os rolos de tabaco com um interior constituído por uma mistura de tabaco batido e revestidos de uma capa 

exterior, com a cor natural dos charutos, em tabaco reconstituído, abrangendo a totalidade do produto, incluindo, 

se for caso disso, o filtro, mas não a boquilha, no caso de charutos com boquilha, quando o seu peso unitário, 

sem filtro nem boquilha, for igual ou superior a 2,3 g e inferior a 10 g e o seu perímetro, em pelo menos um 

terço do comprimento, for igual ou superior a 34 mm. 

3 - São equiparados a charutos e cigarrilhas os produtos constituídos parcialmente por substâncias que não sejam tabaco, 

mas que correspondam aos outros critérios definidos no número anterior. 

4 - Para efeitos de aplicação da alínea b) do n.º 1, são considerados cigarros: 

a) Os rolos de tabaco susceptíveis de serem fumados tal como se apresentam e que não sejam charutos ou 

cigarrilhas no sentido definido no n.º 2; 

b) Os rolos de tabaco que, mediante uma simples manipulação não industrial, são introduzidos em tubos de 

papel de cigarro; 

c) Os rolos de tabaco que, por simples manipulação não industrial, são envolvidos em folhas de papel de cigarro;  

d) Um rolo de tabaco dos referidos  nas alíneas anteriores é considerado, para efeitos de aplicação do imposto, 

como dois cigarros quando, sem filtro e sem boquilha, tenha um comprimento superior a 8 cm, sem ultrapassar 

11 cm, como três cigarros quando, nas mesmas condições, tenha um comprimento superior a 11 cm, sem 

ultrapassar 14 cm, e assim sucessivamente. 

5 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1, são considerados tabacos de fumar: 

a) O tabaco cortado ou fracionado de outra maneira, em fio ou em placas, suscetível de ser fumado  sem 

transformação industrial posterior; 

b) Os resíduos de tabaco acondicionados para venda ao público não abrangidos nos n.ºs 2 e 4 susceptíveis de 

serem fumados, considerando-se resíduos de tabaco os restos das folhas de tabaco e os subprodutos provenientes 

da transformação do tabaco ou do fabrico de produtos de tabaco;  

c) O tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar, conforme definido nas alíneas anteriores, relativamente 

ao qual mais de 25 % em peso das partículas tenha uma largura de corte in ferior a 1,5 mm, ou superior a 1,5 

mm e que tenha sido vendido ou se destine a ser vendido para cigarros de enrolar;  

d) As folhas de tabaco destinadas a venda ao público. 

6 - Para efeitos de aplicação da alínea d) do n.º 1, é considerado 'tabaco para cachimbo de água' o tabaco próprio para ser 

fumado exclusivamente num cachimbo de água e que consista numa mistura de tabaco e glicerol, podendo ainda conter 

óleos e extratos aromáticos, melaços ou açúcar e ser aromatizado com frutas. 

7 - Para efeitos de aplicação da alínea e) do n.º 1, é considerado rapé o tabaco em pó ou em grão, especialmente preparado 

para ser cheirado, mas não fumado. 

8 - Para efeitos de aplicação da alínea f) do n.º 1, é considerado tabaco para mascar o tabaco apresentado em rolos, barras,  

tiras, cubos ou placas, acondicionado para a venda ao público, especialmente preparado para ser mascado mas não 

fumado. 

9 - Para efeitos de aplicação da alínea g) do n.º 1, é considerado tabaco aquecido o produto de tabaco manufaturado 

especialmente preparado para emitir um vapor sem combustão da mistura de tabaco nele contida. 

10 - Para efeitos de aplicação da alínea h) do n.º 1, é considerado cigarro eletrónico o produto que pode ser utilizado para 

consumir vapor que contém nicotina, por meio de boquilha, ou qualquer componente desse produto, incluindo um 

cartucho, um reservatório e o dispositivo sem cartucho ou reservatório, podendo ser descartável ou recarregável através 

de uma recarga e de um reservatório, ou recarregado por cartucho não reutilizável. 

11 - São equiparados aos cigarros, aos tabacos de fumar, ao tabaco para cachimbo de água, ao rapé, ao tabaco de mascar 

e ao tabaco aquecido os produtos constituídos, total ou parcialmente, por substâncias que, não sendo tabaco, obedeçam 

aos outros critérios definidos nos n.ºs 4 a 9, excetuando os produtos que tenham uma função exclusivamente medicinal. 

 

 

Artigo 103.º 

Cigarros 

1 - O imposto incidente sobre os cigarros tem dois elementos: um específico e outro ad valorem. 

2 - A unidade tributável do elemento específico é constituída pelo milheiro de cigarros. 

3 - O elemento ad valorem resulta da aplicação de uma percentagem única aos preços de venda ao público de todos os 

tipos de cigarros. 
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4 - As taxas dos elementos específico e ad valorem são as seguintes: 

a) Elemento específico - (euro) 88,20; 

b) Elemento ad valorem - 17 %. 

5 - Os cigarros ficam sujeitos, no mínimo, a 104 % do imposto que resultar da aplicação da taxa do imposto aos cigarros 

pertencentes à classe de preços mais vendida do ano a que corresponda a estampilha especial em vigor. 

 

 

Artigo 104.º 

Charutos e cigarrilhas 

1 - O imposto sobre os charutos e as cigarrilhas reveste a forma ad valorem, resultando da aplicação ao respetivo preço 

de venda ao público das percentagens seguintes: 

a) Charutos - 25 %; 

b) Cigarrilhas - 25 %; 

c) (Revogada.) 

d) (Revogada.) 

e) Tabaco para cachimbo de água - 50 %. 

2 - O imposto resultante da aplicação do número anterior não pode ser inferior a (euro) 60 por milheiro de charutos ou 

cigarrilhas. 

3 - (Revogado.) 

4 - (Revogado.) 

5 - (Revogado.) 

6 - (Revogado.) 

7 - (Revogado.) 

 

 

Artigo 104.º-A 

Tabacos de fumar, rapé, tabaco de mascar e tabaco aquecido 

1 - O imposto incidente sobre o tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar e sobre os restantes tabacos de fumar, 

o rapé, o tabaco de mascar e o tabaco aquecido, tem dois elementos: um específico e outro ad valorem. 

2 - A unidade tributável do elemento específico é o grama. 

3 - O elemento ad valorem resulta da aplicação de uma percentagem única aos preços de venda ao público de todos os 

tipos de tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar e restantes tabacos de fumar, de rapé, de tabaco de mascar e 

de tabaco aquecido. 

4 - As taxas dos elementos específico e ad valorem são as seguintes: 

a) Elemento específico - (euro) 0,075/g; 

b) Elemento ad valorem - 20 %. 

5 - O imposto relativo ao tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar e restantes tabacos de fumar, ao rapé, ao 

tabaco de mascar e ao tabaco aquecido, resultante da aplicação do número anterio r, não pode ser inferior a (euro) 0,135/g .  

6 - Para efeitos do disposto no número anterior, caso o peso dos módulos de venda ao público, expresso em gramas, 

constitua um número decimal, esse peso é arredondado: 

a) Por excesso, para o número inteiro imediatamente superior, quando o algarismo da primeira casa decimal for 

igual ou superior a cinco; 

b) Por defeito, para o número inteiro imediatamente inferior, nos restantes casos. 

 

 

Artigo 105.º 

Taxas nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira 

1 - Aos cigarros fabricados nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira por pequenos produtores cuja produção 

anual não exceda, individualmente, 500 t e que sejam consumidos na Região Autónoma dos Açores são aplicáveis as 

seguintes taxas: 

a) Elemento específico - (euro) 16,30; 

b) Elemento ad valorem - 38 %. 

2 - Os cigarros ficam sujeitos, no mínimo, a 60 % do montante do imposto que resulta da aplicação do disposto no n.º 5 

do artigo 103.º 

 

Artigo 106.º 

Regras especiais de introdução no consumo 

1 - A introdução no consumo de tabaco manufaturado está sujeita a regras de condicionamento aplicáveis no período que 

medeia entre o dia 1 de setembro e o dia 31 de dezembro de cada ano civil.  
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2 - Durante o período referido no número anterior, as introduções no consumo de tabaco manufaturado efetuadas 

mensalmente, por cada operador económico, não podem exceder os limites quantitativos, decorrentes da aplicação de 

um fator de majoração de 10 % à quantidade média mensal do tabaco manufaturado introduzido no consumo ao longo 

dos 12 meses imediatamente anteriores.  

3 - Para efeitos do disposto no número anterior, o cálculo da média mensal tem por base a quantidade total das introduções 

no consumo de tabaco manufaturado não isento, efetuadas entre o dia 1 de setembro do ano anterior e o dia 31 de agosto 

do ano subsequente.  

4 - Cada operador económico deve apresentar à estância aduaneira competente, até ao dia 15 de Setembro de cada ano, 

uma declaração inicial contendo a indicação da respetiva média mensal e a determinação do cons equente limite 

quantitativo que lhe é aplicável no período de condicionamento. 

5 - Em casos excecionais, devidamente fundamentados na alteração brusca e limitada no tempo do volume de vendas, 

pode ser autorizada a não observância daqueles limites quantitat ivos, não obstante não serem os mesmos considerados 

para efeitos do cálculo da média mensal para o ano seguinte.  

6 - Findo o período de condicionamento e o mais tardar até ao final do mês de janeiro de cada ano, o operador económico 

deve apresentar à estância aduaneira competente uma declaração de apuramento contendo a indicação das quantidades 

totais de tabaco manufaturado efetivamente introduzidas no consumo durante o período de condicionamento.  

7 - As quantidades de tabaco manufaturado que excedam o limite quantitativo referido no n.º 4 ficam sujeitas ao 

pagamento do imposto à taxa em vigor na data da apresentação da declaração de apuramento, quando tal excesso seja 

comprovado pelo confronto dos seus elementos com os processados pela administração, sem prejuízo do procedimento 

por infração a que houver lugar.  

8 - As regras previstas nos números anteriores são individualmente aplicáveis ao continente, à Região Autónoma dos 

Açores e à Região Autónoma da Madeira, devendo as obrigações previstas nos números  anteriores ser cumpridas junto 

da estância aduaneira onde são processadas as respetivas introduções no consumo. 

9 - Para efeitos do disposto no n.º 7, a liquidação do imposto é feita nos seguintes termos: 

a) No caso de cigarros, de acordo com o previsto no n.º 5 do artigo 103.º, no n.º 2 do artigo 105.º ou no n.º 2 do 

artigo 105.º-A, consoante se reportem a introduções no consumo efetuadas no continente, na Região Autónoma 

dos Açores ou na Região Autónoma da Madeira, respetivamente;  

b) No caso das cigarrilhas, de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 104.º;  

c) No caso do tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar e dos restantes tabacos de fumar, de acordo 

com o previsto no n.º 5 do artigo 104.º-A.  

10 - As regras de condicionamento previstas  no presente artigo não são aplicáveis aos charutos, ao tabaco para cachimbo 

de água, ao rapé, ao tabaco de mascar, ao tabaco aquecido e ao líquido contendo nicotina, em recipientes utilizados para 

carga e recarga de cigarros eletrónicos. 

 


