ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2017

Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho
Código dos Impostos Especiais de Consumo
(Texto consolidado retirado da base de dados DataJuris)

PARTE I
Parte geral

CAPÍTULO I
Princípios e regras gerais

Artigo 1.º
Objeto
O presente Código dos Impostos Especiais de Consumo (Código) estabelece o regime dos impostos especiais de
consumo harmonizados pelo Direito Comunitário, considerando-se como tais:
a) O imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas (IABA);
b) O imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP);
c) O imposto sobre o tabaco (IT).

Artigo 3.º
Âmbito de aplicação territorial
1 - As disposições do Código aplicam-se no território nacional, entendendo-se como tal o território historicamente
definido no continente europeu e os arquipélagos dos Açores e da Madeira, bem como o mar territorial e a sua zona
contígua, nos termos da lei aplicável.
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as disposições relativas à circulação e ao controlo dos produtos sujeitos
a impostos especiais de consumo, previstas no presente Código, são aplicáveis aos movimentos que se iniciam em
território nacional com destino a um outro Estado membro, e vice-versa, incluindo os seguintes territórios:
a) Principado do Mónaco;
b) San Marino;
c) Zonas de soberania do Reino Unido em Akrotiri e Dhekelia;
d) Ilha de Man;
e) Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal).
3 - As disposições relativas à circulação e ao controlo dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo previstas no
presente Código não são aplicáveis aos movimentos entre o território nacional e os seguintes territórios terceiros e
vice-versa:
a) Ilhas Canárias;
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b) Territórios da República Francesa referidos no artigo 349.º e no n.º 1 artigo 355.º do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia;
c) Ilhas Åland;
d) Ilhas Anglo-Normandas;
e) Ilha de Heligoland;
f) Território de Büsingen;
g) Ceuta;
h) Melilha;
i) Livigno;
j) Campione d'Italia;
l) Águas italianas do lago Lugano.
4 - À entrada e à saída de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo provenientes ou destinados a um dos
territórios referidos no número anterior são aplicáveis, respetivamente, as formalidades estabelecidas pelas
disposições aduaneiras comunitárias para a entrada e a saída de produtos no território aduaneiro da Comunidade.
(Redação da Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro)

Artigo 6.º
Isenções comuns
1 - Os produtos sujeitos a impostos especiais de consumo estão destes isentos sempre que se destinem:
a) A ser utilizados no âmbito das relações diplomáticas ou consulares;
b) A organismos internacionais reconhecidos como tal pelo Estado Português, bem como aos membros
desses organismos, dentro dos limites e nas condições fixadas pelas convenções internacionais que criam
esses organismos ou pelos acordos de sede;
c) Às forças de outros Estados que sejam Partes no Tratado do Atlântico Norte para uso dessas forças ou dos
civis que as acompanhem ou para o abastecimento das suas messes ou cantinas, excluindo os membros dessa
força que tenham nacionalidade portuguesa;
d) A ser consumidos no âmbito de um acordo concluído com países terceiros ou com organismos
internacionais, desde que esse acordo seja admitido ou autorizado em matéria de isenção do imposto sobre o
valor acrescentado;
e) A ser expedidos ou exportados;
f) A ser consumidos como abastecimentos, sem prejuízo dos limites e condições fixados no n.º 3 para as
provisões de bordo.
2 - As Forças Armadas e organismos referidos no número anterior estão autorizados a receber produtos sujeitos a
impostos especiais de consumo provenientes de outros Estados membros, em regime de suspensão do imposto, a
coberto do documento administrativo eletrónico previsto no artigo 36.º, desde que os produtos sejam acompanhados
pelo certificado de isenção previsto no anexo ii ao Regulamento de Execução (UE) n.º 282/2011, do Conselho, de 15
de março.
3 - A isenção estabelecida na alínea f) do n.º 1 depende da verificação cumulativa das seguintes condições:

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2017
a) Que os produtos se destinem a consumo de bordo de embarcações ou aeronaves que operem a partir de
portos ou aeroportos nacionais;
b) Que o referido consumo se faça fora do espaço fiscal português;
c) Que os produtos fornecidos sejam conservados em compartimento selado pela estância aduaneira
competente nos termos da legislação aplicável;
d) Que os produtos fornecidos se limitem às quantidades fixadas no número seguinte.
4 - Para efeitos da alínea d) do número anterior os produtos fornecidos devem limitar-se, por pessoa e dia de viagem, às
seguintes quantidades:
a) 2 maços de cigarros, 10 cigarrilhas, 3 charutos ou 40 g de tabaco para fumar, não sendo estas quantidades
cumuláveis;
b) 1 l de bebidas espirituosas, 1 l de produtos intermédios ou 2 l de cerveja, não sendo estas quantidades
cumuláveis.
5 - A estância aduaneira competente pode dispensar, em casos especiais devidamente fundamentados, a selagem do
compartimento referido na alínea c) do n.º 3.
6 - A violação das condições fixadas nos n.ºs 3 e 4 determina a liquidação do imposto à entidade requisitante, sem
prejuízo das sanções previstas na lei.
7 - As pequenas remessas sem valor comercial e as mercadorias contidas na bagagem pessoal dos viajantes, procedentes
de um Estado que não seja membro da União Europeia, estão isentas na importação nos termos previstos em
legislação especial.
(Redação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro)

Artigo 9.º
Introdução no consumo
1 - Para efeitos do presente Código considera-se introdução no consumo de produtos sujeitos a imposto:
a) A saída, mesmo irregular, desses produtos do regime de suspensão do imposto;
b) A detenção fora do regime de suspensão do imposto desses produtos sem que tenha sido cobrado o
imposto devido;
c) A produção desses produtos fora do regime de suspensão do imposto sem que tenha sido cobrado o
imposto devido;
d) A importação desses produtos, a menos que sejam submetidos, imediatamente após a importação, ao
regime de suspensão do imposto;
e) A entrada, mesmo irregular, desses produtos no território nacional fora do regime de suspensão do
imposto;
f) A cessação ou violação dos pressupostos de um benefício fiscal.
g) O fornecimento de eletricidade ao consumidor final, o autoconsumo e a aquisição de eletricidade por
consumidores finais em mercados organizados.
h) O fornecimento de gás natural ao consumidor final, incluindo a aquisição de gás natural diretamente por
consumidores finais em mercados organizados, bem como a importação e a receção de gás natural de outro
Estado membro diretamente por consumidores finais.
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2 - O momento da introdução no consumo corresponde:
a) No caso de produtos que circulem, em regime de suspensão do imposto, de um entreposto fiscal com
destino a um destinatário registado, ao momento da entrega do relatório de receção desses produtos pelo
referido destinatário;
b) No caso de produtos que circulem, em regime de suspensão do imposto, para um dos destinatários
mencionados nas alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 6.º, ao momento da receção desses produtos pelos
referidos destinatários;
c) Na situação referida na alínea f) do número anterior, ao momento da cessação ou da violação dos
pressupostos do benefício fiscal;
d) Na situação referida no n.º 4 do artigo 35.º, ao momento da entrega do relatório de receção desses
produtos pelo depositário autorizado ou pelo destinatário registado.
3 - No caso de não ser possível determinar, com exatidão, o momento em que ocorreu a introdução no consumo, o
momento a considerar para efeitos de exigibilidade do imposto é o da constatação dessa introdução pela autoridade
aduaneira.
4 - Não é considerada introdução no consumo a inutilização total ou a perda irreparável dos produtos em regime de
suspensão do imposto, por causa inerente à natureza dos produtos, dentro dos limites fixados no presente Código,
devido a caso fortuito ou de força maior ou na sequência de autorização da estância aduaneira competente.
5 - (Revogado.)
6 - Para além do disposto no n.º 1, considera-se ainda terem sido introduzidos no consumo os produtos correspondentes
às estampilhas especiais que não se mostrem devidamente utilizadas, os que sejam inutilizados com preterição das
regras aplicáveis ou as perdas que ultrapassem os limites fixados, nos termos e nas condições previstos no presente
Código.
(Redação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro)

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 o montante liquidado for inferior a (euro) 10.
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 perdidos 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.
6 - Para efeitos do n.º 4, o abandono dos produtos deve ser solicitado ao diretor da alfândega competente, no prazo
previsto no n.º 2 do artigo seguinte.
(Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março)
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Artigo 17.º
Reembolso na expedição
O reembolso na expedição para outro Estado membro está sujeito aos seguintes procedimentos:
a) O pedido de reembolso deve ser apresentado até dois dias úteis antes da expedição dos produtos;
b) O pedido de reembolso deve conter a indicação do local onde os produtos se encontram e se os mesmos
possuem marcas fiscais ou marcas de identificação nacional;
c) A prova do pagamento do imposto é feita mediante a apresentação do respetivo documento de cobrança,
devendo identificar-se o documento de introdução no consumo;
d) O expedidor deve apresentar, logo que possível, na estância aduaneira onde efetuou o pedido de
reembolso, o exemplar n.º 3 do documento de acompanhamento simplificado (DAS), devidamente anotado
pelo destinatário e acompanhado de um documento que ateste o pagamento do imposto no Estado membro
de destino ou, no caso de não haver lugar a pagamento do imposto, documento que ateste a sua
regularização fiscal no Estado membro de destino;
e) Os produtos introduzidos no consumo em território nacional, ostentando uma marca fiscal ou uma marca
de identificação nacional, só podem ser objeto de reembolso do imposto desde que a destruição dessas
marcas seja controlada pela estância aduaneira competente.
(Redação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro)

CAPÍTULO IV
Circulação em regime de suspensão

Artigo 35.º
Regime geral de circulação
1 - A circulação de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, em regime de suspensão do imposto, efetua-se de
um entreposto fiscal para:
a) Outro entreposto fiscal;
b) Um destinatário registado;
c) Um dos destinatários isentos previstos no n.º 1 do artigo 6.º, se os produtos forem expedidos de outro
Estado membro;
d) A estância aduaneira de saída do território da Comunidade.
2 - A circulação de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, em regime de suspensão do imposto, efetua-se
ainda de um local de importação, por um expedidor registado, para:
a) Um entreposto fiscal;
b) Um destinatário registado, se os produtos forem expedidos do Estado membro de importação;
c) Um dos destinatários isentos previstos no n.º 1 do artigo 6.º, se os produtos forem expedidos do Estado
membro de importação.
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3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, são permitidas operações de circulação em regime de suspensão do
imposto no território nacional que envolvam a contentorização ou mudança do meio de transporte, desde que se
realizem em armazéns de exportação, devidamente autorizados pela estância aduaneira competente.
4 - Nos casos referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 e nas alíneas a) e b) do n.º 2, os produtos sujeitos a impostos especiais
de consumo podem circular em regime de suspensão do imposto para um local de entrega direta, designado pelo
depositário autorizado ou pelo destinatário registado, situado em território nacional.
(Redação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro)

CAPÍTULO VI
Garantias

Artigo 53.º
Regras gerais
1 - A armazenagem e a circulação dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo dependem da constituição
prévia de uma garantia.
2 - A garantia referida no número anterior pode ser prestada em numerário, fiança bancária ou seguro-caução.
3 - O termo de garantia deve conter uma cláusula em que o garante expressamente se obrigue, perante a autoridade
aduaneira, como principal pagador até ao montante máximo garantido.

Artigo 55.º
Garantias de circulação
1 - Os riscos inerentes à circulação de produtos em regime de suspensão são cobertos por uma garantia prestada pelo
depositário autorizado ou pelo expedidor registado.
2 - Em derrogação do disposto no número anterior, a garantia pode ainda ser prestada pelo transportador junto da
estância aduaneira competente.
3 - Os riscos inerentes às operações de circulação que ocorram integralmente no território nacional, e desde que o
garante seja o expedidor, podem ser cobertos pela garantia prevista no artigo anterior.
4 - A garantia pode ser prestada de forma global para várias operações de circulação, ou de forma isolada para uma única
operação, sendo válida em todo o território comunitário.
5 - A garantia global prestada pelas pessoas referidas nos n.ºs 1 e 2 é fixada no montante mínimo de 10 % da média
mensal do imposto correspondente às operações de circulação realizadas no ano anterior ou, no caso de início de
atividade, da previsão média mensal para o primeiro ano.
6 - A garantia isolada deve corresponder ao montante total do imposto que seria devido pela introdução no consumo dos
produtos em circulação.
7 - Em cada operação de circulação deve ser invocada uma única garantia válida, cujo montante não pode ser inferior ao
montante do imposto em causa nessa operação.
8 - Sem prejuízo do regime aplicável aos pequenos produtores de vinho, os expedidores de produtos tributados à taxa 0
devem prestar uma garantia global anual de (euro) 2500 a (euro) 15 000, consoante a frequência das expedições para
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outros Estados membros, podendo a estância aduaneira competente autorizar a redução do montante mínimo,
tratando-se de remessas ocasionais.
9 - Ficam dispensados da prestação da garantia de circulação os produtos petrolíferos e energéticos expedidos por via
marítima ou por condutas fixas, com destino:
a) Ao território nacional;
b) A outro Estado membro, com o acordo desse Estado.
10 - No caso da circulação ocorrida integralmente no território nacional, estão ainda dispensados da prestação de
garantia os organismos e entidades referidos no n.º 2 do artigo anterior, bem como os produtos tributados à taxa
zero.
11 - A responsabilidade do garante cessa quando for emitido o respetivo relatório de receção ou, tratando-se de uma
exportação, o relatório de exportação ou a certificação de saída.
12 - Sem prejuízo do regime aplicável aos pequenos produtores de vinho, o montante mínimo de fixação da garantia
prevista no n.º 5 é reduzido para metade para os expedidores de produtos tributados à taxa 0 e para expedidores de
produtos intermédios.
(Redação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro)

Artigo 61.º
Produtos adquiridos para uso pessoal
1 - Os produtos já introduzidos no consumo e adquiridos por particulares noutro Estado membro para seu uso pessoal,
quando transportados pelos próprios para território nacional, não estão sujeitos a imposto, nos termos e limites
previstos no presente artigo.
2 - São critérios para determinação da aquisição para uso pessoal a que se refere o número anterior:
a) O estatuto comercial e os motivos da detenção dos produtos;
b) O local em que se encontram os produtos ou a forma de transporte utilizada;
c) Qualquer documento relativo aos produtos;
d) A natureza dos produtos;
e) A quantidade dos produtos.
3 - Para efeitos de aplicação da alínea e) do número anterior, presume-se que a detenção de tabaco manufaturado tem
fins comerciais quando forem ultrapassados os seguintes limites quantitativos:
a) Cigarros, 800 unidades;
b) Cigarrilhas (charutos com um peso máximo de 3 g/unidade), 400 unidades;
c) Charutos, 200 unidades;
d) Tabaco para fumar, 1 kg.
e) Rapé, 250 g;
f) Tabaco de mascar, 250 g;
g) Tabaco aquecido, 20 g;
h) Líquidos contendo nicotina, em recipientes utilizados para carga e recarga de cigarros eletrónicos, 30 ml.
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4 - Para efeitos de aplicação da alínea e) do n.º 2, presume-se que a detenção de bebidas alcoólicas tem fins comerciais
quando forem ultrapassados os seguintes limites quantitativos:
a) Bebidas espirituosas, 10 l;
b) Produtos intermédios, 20 l;
c) Vinhos (dos quais 60 l, no máximo, de vinhos espumantes), 90 l;
d) Cervejas, 110 l.
5 - Presume-se que a detenção de produtos petrolíferos não se destina ao uso pessoal do seu detentor quando forem
transportados por formas de transporte atípicas, efetuadas por particulares ou por sua conta.
6 - Para efeitos do número anterior, considera-se forma de transporte atípica o transporte de combustível que não se
encontre no reservatório de um veículo, ou num recipiente de reserva apropriado, até ao limite de 10 l, bem como o
transporte de produtos líquidos para aquecimento que não seja efetuado em camiões-cisterna utilizados por
operadores profissionais.
7 - Os produtos adquiridos em território nacional por particulares de outros Estados membros, para seu uso pessoal e
transportados pelos próprios, estão sujeitos a imposto.
(Redação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro)

Artigo 62.º
Compras à distância
1 - Os produtos adquiridos noutro Estado membro, já introduzidos no consumo, por pessoas residentes em território
nacional que não exerçam qualquer atividade económica independente, e sejam expedidos ou transportados direta
ou indiretamente, pelo vendedor ou por sua conta, para o território nacional, ficam sujeitos a imposto.
2 - Para efeitos do artigo 8.º, o imposto torna-se exigível no momento da entrega dos produtos em território nacional.
3 - As operações referidas nos números anteriores só podem ser efetuadas através de um representante fiscal
estabelecido em território nacional e autorizado pela estância aduaneira competente.
4 - O representante fiscal deve cumprir as seguintes obrigações:
a) Antes da expedição dos produtos com destino ao território nacional, apresentar uma declaração junto da
estância aduaneira competente do local de receção e garantir o pagamento do imposto;
b) Após a receção dos produtos, apresentar nessa estância aduaneira cópia do documento previsto no n.º 2
do artigo 60.º e pagar o imposto devido;
c) Manter um registo dos produtos rececionados.
5 - No caso de incumprimento das obrigações previstas no número anterior, é responsável pelo pagamento do imposto o
adquirente dos produtos.

Artigo 67.º
Isenções
1 - Estão isentos do imposto as bebidas alcoólicas e o álcool quando utilizados:
a) No fabrico de produtos não destinados ao consumo humano, desde que tenham sido desnaturados e
distribuídos de acordo com a legislação em vigor;
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b) No fabrico de vinagres abrangidos pelo código pautal 2209;
c) No fabrico de aromas destinados à preparação de géneros alimentícios e bebidas não alcoólicas de teor
alcoólico adquirido não superior a 1,2 % vol.;
d) Diretamente ou como componentes de produtos semiacabados, na produção de géneros alimentícios, com
ou sem recheio, desde que o título de álcool não exceda 8,5 l de álcool puro por cada 100 kg de produto, no
caso de chocolate, e 5 l de álcool puro por cada 100 kg de produto, nos restantes casos;
e) Para a realização de ensaios de produção ou para fins científicos ou ainda como amostras para análise;
f) Em processos de fabrico, desde que o produto final não contenha álcool;
g) No fabrico de produtos constituintes não sujeitos ao imposto;
h) No fabrico de produtos agroalimentares desde que se trate de vinhos modificados.
2 - Beneficia ainda da isenção do imposto a aguardente produzida em pequenas destilarias, aprovadas como entreposto
fiscal, até ao limite de 30 l de produto acabado, por ano e por produtor, destinada ao seu consumo, e desde que não
seja objeto de venda.
3 - Está ainda isento do imposto o álcool:
a) Utilizado em fins industriais, nos termos do artigo 69.º;
b) Distribuído sob a forma de álcool totalmente desnaturado nos termos fixados pelo Regulamento de
Execução (UE) n.º 162/2013, da Comissão, de 21 de fevereiro;
c) Destinado a consumo próprio dos hospitais e demais estabelecimentos de saúde, públicos e privados;
d) Destinado a testes laboratoriais e à investigação científica;
e) Destinado a fins terapêuticos e sanitários;
f) Utilizado no fabrico de medicamentos, tal como definidos na alínea ee) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º
176/2006, de 30 de Agosto.
(Redação da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro)

Artigo 68.º
Álcool desnaturado
1 - Para efeitos de isenção do imposto, o álcool utilizado em fins industriais deve ser objeto de desnaturação, através de
desnaturante a identificar por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da
economia, ou através dos desnaturantes nas proporções descritas no ponto i do anexo ao Regulamento de Execução
(UE) n.º 162/2013, da Comissão, de 21 de fevereiro, sendo que, para efeitos de comercialização exclusivamente em
território nacional, é permitida a adição de corante - azul de metileno - à fórmula prevista naquele regulamento, na
proporção de 2 g/hl de álcool a desnaturar.
2 - Em derrogação do disposto no número anterior, o álcool para utilização em fins industriais pode excecionalmente não
ser desnaturado desde que, comprovadamente, a desnaturação se revele prejudicial à saúde pública.
3 - Para efeitos do número anterior, a autorização é dada pelo diretor da alfândega e fica subordinada à condição da
utilização industrial se realizar no local especificado naquela autorização, ou noutro local sob controlo aduaneiro.
4 - O álcool destinado a consumo próprio dos hospitais e demais estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, pode
igualmente ser objeto de desnaturação através de desnaturante a identificar por portaria dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde.
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5 - Para efeitos da isenção do imposto prevista na alínea e) do n.º 3 do artigo anterior, o álcool para fins terapêuticos e
sanitários, destinado à venda ao público em farmácias, drogarias e outros estabelecimentos comerciais, para o efeito
devidamente licenciados, deve ser objeto de desnaturação, através de desnaturante a identificar por portaria dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde.
6 - Os operadores referidos no n.º 1 do artigo 4.º, que pretendam receber álcool parcialmente desnaturado de outro
Estado membro ou de países terceiros, devem comunicar à estância aduaneira competente, no termo da operação de
circulação ou no ato da importação, consoante o caso, o desnaturante utilizado e as respetivas quantidades.
7 - Para efeitos do número anterior, só se considera álcool desnaturado se a desnaturação tiver sido realizada nos termos
da legislação nacional aplicável.
(Redação da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro)

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) 7,98/hl;
b) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e inferior ou igual a 7º plato, (euro) 10,0/hl;
c) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 7º plato e inferior ou igual a 11º plato, (euro)
15,98/hl;
d) Superior a 1,2 %vol. de álcool adquirido e superior a 11º plato e inferior ou igual a 13º plato, (euro) 20,0/hl;
e) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 13º plato e inferior ou igual a 15º plato, (euro)
23,99/hl;
f) Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 15º plato, (euro) 28,06/hl.
(Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março)

Artigo 73.º
Outras bebidas fermentadas, tranquilas e espumantes
1 - A unidade tributável das outras bebidas fermentadas, tranquilas e espumantes é constituída pelo número de
hectolitros de produto acabado.
2 - A taxa do imposto aplicável às outras bebidas fermentadas, tranquilas e espumantes é a prevista no n.º 2 do artigo
anterior.

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) 72,86/hl.
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(Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março)

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) 72,86/hl.
(Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março)

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) 1327,94/hl.
(Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março)

Artigo 78.º
Taxas na Região Autónoma da Madeira
1 - A taxa do imposto aplicável às bebidas espirituosas declaradas para consumo na Região Autónoma da Madeira é de
(euro) 1184,94/hl.
2 - A taxa prevista no número anterior é igualmente aplicável ao álcool etílico tributável nos termos do n.º 1 do artigo
75.º
3 - As taxas do imposto relativas a vinho licoroso obtido das variedades de uvas puramente regionais, especificadas no
artigo 15.º do Regulamento (CEE) n.º 4252/88, do Conselho, de 21 de dezembro, desde que produzidos e declarados
para consumo na Região Autónoma da Madeira, são fixadas em 50 % da taxa em vigor no território do continente.
4 - As taxas do imposto relativas aos produtos a seguir mencionados, desde que produzidos e declarados para consumo
na Região Autónoma da Madeira, são fixadas em 25 % da taxa prevista no n.º 1:
a) O rum, tal como definido nos termos do n.º 1 do anexo ii do Regulamento (CE) n.º 110/2008, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro, na alínea a) do n.º 4 do artigo 1.º do Regulamento (CEE)
n.º 1576/89, do Conselho, de 29 de maio, que possua a denominação geográfica «Rum da Madeira», referida
no n.º 3 do artigo 5.º e no n.º 1 do anexo ii do referido regulamento;
b) Os licores e os «creme de», definidos, respetivamente, nas categorias 32 e 33 do anexo ii do Regulamento
(CE) n.º 110/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro, produzidos a partir de frutos ou
plantas regionais.
(Redação da Lei n.º 14-A/2012, de 30 de março)

Artigo 79.º
Pequenas destilarias

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2017
1 - Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos relativos à constituição e funcionamento dos entrepostos fiscais de
produção, o estatuto de pequena destilaria pode ser concedido pelo diretor da alfândega a empresas, inscritas como
destilarias no organismo competente do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, que
detenham um único entreposto fiscal de produção de bebidas espirituosas e que, simultaneamente:
a) Produzam por ano até ao máximo de 10 hl de álcool puro incorporado em bebidas espirituosas destiladas;
b) Sejam jurídica, económica e contabilisticamente independentes de outras empresas ou destilarias;
c) Não operem sob licença ou por conta de outrem.
2 - É fixada em 50 % da taxa normal a taxa aplicável às bebidas espirituosas que as pequenas destilarias anualmente
produzam e declarem para consumo.
3 - O regime previsto nos números anteriores não é cumulável com as reduções previstas nos artigos 77.º e 78.º
4 - As pequenas destilarias ficam dispensadas do cumprimento das obrigações previstas no artigo 83.º, com a exceção da
alínea a) do n.º 1 do mesmo artigo, estando sujeitas ao cumprimento das obrigações previstas no artigo 85.º
5 - Para efeitos de controlo da produção, as pequenas destilarias devem:
a) Proceder ao registo, em formulário próprio, das matérias-primas utilizadas e dos produtos obtidos;
b) Sujeitar-se à selagem da unidade produtiva durante o período de inatividade da mesma.
(Redação da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro)

Artigo 80.º
Pequenas cervejeiras
1 - Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos relativos à constituição e funcionamento dos entrepostos fiscais de
produção, o estatuto de pequena cervejeira pode ser concedido pelo diretor da alfândega a empresas que detenham
um único entreposto fiscal de produção de cerveja e que, simultaneamente:
a) Produzam por ano até ao limite máximo de 200 000 hl de cerveja, salvo no que respeita à Região
Autónoma da Madeira, onde esse limite é de 300 000 hl, desde que, neste caso, 100 000 hl sejam consumidos
naquela Região Autónoma;
b) Sejam jurídica, económica e contabilisticamente independentes de outras empresas cervejeiras;
c) Não operem sob licença ou por conta de outrem.
2 - Em derrogação ao disposto no número anterior, consideram-se uma única empresa independente duas ou mais
empresas cervejeiras cuja produção anual total não exceda 200 000 hl de cerveja, com exceção da Região Autónoma
da Madeira, onde esse limite é de 300 000 hl.
3 - São fixadas em 50 % da taxa normal as taxas aplicáveis à cerveja que as pequenas cervejeiras anualmente produzam e
declarem para introdução no consumo.

Artigo 82.º
Produção
1 - As operações de fermentação, de destilação, de envelhecimento, de loteamento e de acerto de grau são consideradas
como produção ou transformação.
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2 - As operações necessárias à conservação e utilização, bem como ao envasilhamento, qualquer que seja a capacidade da
embalagem, e ainda à diluição e desnaturação, podem também ser efetuadas em entreposto fiscal de armazenagem.
3 - Não se considera como produção a operação de misturar bebidas alcoólicas de diferente natureza ou destas com
bebidas não alcoólicas fora de um entreposto fiscal, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes
condições:
a) O imposto a que essas bebidas estão sujeitas tenha sido regularmente declarado ou pago anteriormente;
b) O montante pago ou a pagar não seja inferior ao do imposto devido pelo produto final resultante da
mistura.
4 - Mediante pedido fundamentado, pode o diretor-geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
autorizar a constituição de entrepostos fiscais de produção ou de transformação de álcool a destilarias inscritas no
organismo competente do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nomeadamente para
reaproveitamento de bebidas alcoólicas impróprias para consumo humano ou em outras situações em que seja
demonstrado um interesse económico relevante decorrente de circunstâncias excecionais, dispensando-se o
cumprimento das obrigações constantes das alíneas a) a d) do artigo seguinte.

Artigo 86.º
Sistema de selagem
1 - No momento da introdução no consumo, as bebidas espirituosas acondicionadas para venda ao público devem ter
aposta uma estampilha especial, não reutilizável, cujo modelo e procedimentos a observar na requisição,
fornecimento e controlo são regulamentados por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças.
2 - A estampilha referida no número anterior deve ser colocada de forma indelével na embalagem, em qualquer local
visível.
3 - As estampilhas especiais são vendidas, nos termos da portaria prevista no n.º 1, aos operadores referidos no n.º 1 do
artigo 4.º, salvo quando a atividade principal do operador seja a prestação de serviços de armazenagem, devendo
nesse caso ser adquiridas pelos depositantes.
4 - As estampilhas especiais podem ainda ser vendidas ao responsável pelo pagamento da dívida aduaneira na
importação, ao detentor, no caso de detenção para fins comerciais, ao arrematante, no caso de venda judicial ou em
processo administrativo, e aos sujeitos passivos a que se referem as alíneas d) a h) do n.º 2 do artigo 4.º, desde que
regularizada a situação fiscal.
5 - Para além do disposto no artigo 8.º, o imposto é exigível sempre que não seja apresentada prova da utilização das
estampilhas junto da estância aduaneira competente.
6 - Para aplicação do disposto no número anterior, a taxa das bebidas espirituosas prevista no n.º 2 do artigo 76.º deve
ser aplicada em função do produto a que as estampilhas em falta se destinavam e do teor alcoólico desse produto,
habitualmente comercializado pelo operador.
7 - Sempre que não seja possível determinar o produto a que se destinavam as estampilhas referidas nos números
anteriores, o imposto é calculado em função do produto com maior teor alcoólico comercializado pelo operador.
8 - É proibida a detenção de bebidas espirituosas acondicionadas para comercialização e venda ao público que não
ostentem a estampilha especial a que se refere o presente artigo.
9 - A requisição de estampilhas especiais por operadores económicos sem estatuto IEC depende da constituição de uma
garantia, cujo montante mínimo deve ser igual a 25 % do imposto exigível pelos produtos correspondentes às
estampilhas em causa.
(Redação da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro)
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Artigo 92.º
Taxas
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

Gasolina com chumbo ………………………………….

2710 11 51 a 2710 11 59

650

650

Gasolina sem chumbo ………………………………….

2710 11 41 a 2710 11 49

359

650

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

2710 19 21 a 2710 19 25

302

400

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

2710 19 25

0

149,64

Gasóleo …………………………………….……..…….

2710 19 41 a 2710 19 49

278

400

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

2710 19 41 a 2710 19 49

21

199,52

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

2710 19 63 a 2710 19 69

15

44,92

Fuelóleo com teor de enxofre inferior ou igual a 1%
…………………………………………………………...

2710 19 61

15

39,93

2716

1

1,10

Eletricidade…………………………………………….

Taxa do imposto
(euros)
Mínima
Máxima

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.
(Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março)

Artigo 93.º
Taxas reduzidas
1 - São tributados com taxas reduzidas o gasóleo, o gasóleo de aquecimento e o petróleo coloridos e marcados com os
aditivos definidos por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças.
2 - O petróleo colorido e marcado só pode ser utilizado no aquecimento, iluminação e nos usos previstos no n.º 3.
3 - O gasóleo colorido e marcado só pode ser consumido por:
a) Motores estacionários utilizados na rega;
b) Embarcações referidas nas alíneas c) e h) do n.º 1 do artigo 89.º;
c) Tratores agrícolas, ceifeiras-debulhadoras, motocultivadores, motoenxadas, motoceifeiras, colhedores de
batata automotrizes, colhedores de ervilha, colhedores de forragem para silagem, colhedores de tomate,
gadanheiras-condicionadoras, máquinas de vindimar, vibradores de tronco para colheita de azeitona e outros
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frutos, bem como outros equipamentos, incluindo os utilizados para a atividade aquícola, aprovados por
portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da agricultura e do mar;
d) Veículos de transporte de passageiros e de mercadorias por caminhos de ferro;
e) Motores fixos;
f) Motores frigoríficos autónomos, instalados em veículos pesados de transporte de bens perecíveis,
alimentados por depósitos de combustível separados, e que possuam certificação ATP (Acordo de
Transportes Perecíveis), nos termos a definir em portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas
das finanças, da agricultura e dos transportes.
4 - O gasóleo de aquecimento só pode ser utilizado como combustível de aquecimento industrial, comercial ou
doméstico.
5 - O gasóleo colorido e marcado só pode ser adquirido pelos titulares do cartão eletrónico instituído para efeitos de
controlo da sua afetação aos destinos referidos no n.º 3, sendo responsável pelo pagamento do montante de imposto
resultante da diferença entre o nível de tributação aplicável ao gasóleo rodoviário e a taxa aplicável ao gasóleo
colorido e marcado, o proprietário ou o responsável legal pela exploração dos postos autorizados para a venda ao
público, em relação às quantidades que venderem e que não fiquem devidamente registadas no sistema eletrónico de
controlo, bem como em relação às quantidades para as quais não sejam emitidas as correspondentes faturas em
nome do titular de cartão.
6 - A venda, a aquisição ou o consumo dos produtos referidos no n.º 1 com violação do disposto nos n.ºs 2 a 5 estão
sujeitos às sanções previstas no Regime Geral das Infrações Tributárias e em legislação especial.
7 - Para efeitos deste artigo, entendem-se por motores fixos os motores que se destinem à produção de energia e que,
cumulativamente, se encontrem instalados em plataformas inamovíveis.
8 - Enquanto não existirem condições técnicas para a implementação do gasóleo de aquecimento com as características
previstas no anexo vi do Decreto-Lei n.º 89/2008, de 30 de Maio, pode ser utilizado na Região Autónoma da Madeira,
colorido e marcado, o gasóleo classificado pelos códigos NC 2710 19 41, 2710 19 45 e 2710 19 49.
9 - Na aquisição do gasóleo colorido e marcado na Região Autónoma da Madeira é dispensada a utilização do cartão
eletrónico, enquanto não existirem as condições técnicas descritas no número anterior.
(Redação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro)

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
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Gasolina com chumbo ………………………….

2710 11 51 a 2710 11 59

650

650

Gasolina sem chumbo …………………………..

2710 11 41 a 2710 11 49

359

650

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

2710 19 21 a 2710 19 25

49,88

339,18

Gasóleo …………………………………...…….

2710 19 41 a 2710 19 49

49,88

400

Gasóleo agrícola ………………………………...

2710 19 41 a 2710 19 49

21

199,52

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

2710 19 63 a 2710 19 69

15

44,92

2710 19 61

15

39,93

2716

1

1,10

Fuelóleo com teor de enxofre inferior ou igual a 1%
……………………………………………….
Eletricidade ……….……………………………
(Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março)

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;
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.
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3 - Os rolos de tabaco mencionados no número anterior são considerados cigarrilhas ou charutos, consoante o seu peso
seja igual ou inferior a 3 g por unidade ou superior a 3 g por unidade, respetivamente.
4 - 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.
5 - 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.
6 - 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 inferior 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.
7 - 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.
8 - 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.
9 - 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.
10 - 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.
11 - 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.
12 - 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,
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obedeçam aos outros critérios definidos nos n.ºs 4 a 9, excetuando os produtos que tenham uma função
exclusivamente medicinal.
(Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março)

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.
4 - As taxas dos elementos específico e ad valorem são as seguintes:
a) Elemento específico - (euro) 90,85;
b) Elemento ad valorem - 17 %.
5 - Os cigarros ficam sujeitos a um montante mínimo de imposto sobre o tabaco que corresponde ao imposto mínimo
total de referência deduzido do montante do imposto de valor acrescentado correspondente ao preço de venda ao
público desses cigarros.
6 - O imposto mínimo total de referência, para efeitos do número anterior, corresponde a 104 % do somatório dos
montantes que resultarem da aplicação das taxas do imposto sobre o tabaco previstas no n.º 4 e da taxa do imposto
sobre o valor acrescentado aos cigarros pertencentes à classe de preços mais vendida do ano a que corresponda a
estampilha especial em vigor.
(Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março)

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) 0,078/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 anterior, não pode ser inferior a (euro)
0,169/g.
6 - Para efeitos de determinação do imposto aplicável, caso o peso dos módulos de venda ao público, expresso em
gramas, constitua um número decimal, esse peso é arredondado:
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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.
(Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março)

Artigo 104.º-C
Líquido contendo nicotina
1 - O imposto incidente sobre o líquido contendo nicotina, em recipientes utilizados para carga e recarga de cigarros
eletrónicos, reveste a forma específica, sendo a unidade tributável o mililitro.
2 - A taxa do imposto é de (euro) 0,60/ml.
(Aditado pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro)

Artigo 108.º
Condições de comercialização
1 - É proibida a comercialização no mercado nacional de produtos de tabaco que não satisfaçam as condições legalmente
exigidas para o efeito, designadamente as que se afastem do quadro de características e do preço de venda ao
público, conforme o disposto nos números seguintes.
2 - A comercialização de novas marcas de tabaco manufaturado, ou quaisquer alterações dos elementos de marcas já
existentes, devem ser previamente comunicadas à autoridade aduaneira, com a antecedência mínima de 30 dias.
3 - Para efeitos do disposto no número anterior, devem ser indicados os seguintes elementos:
a) Características de apresentação das marcas, designadamente das embalagens, dizeres e módulos de
venda;
b) Características físicas do produto;
c) Teores de condensado e nicotina;
d) Preço de venda ao público pretendido, com a adequada fundamentação.
4 - A possibilidade de comercialização das marcas nos termos propostos deve ser recusada quando não se mostrem
cumpridos os preceitos legais relativos aos dizeres obrigatórios e aos limites dos teores de condensado e nicotina.
5 - A autoridade aduaneira comunica ao interessado a aceitação ou não do quadro de características proposto nos termos
do presente artigo e a homologação ou não do preço de venda ao público, nos termos do artigo 112.º
6 - Os operadores económicos que comercializem produtos de tabaco que não se destinam a ser introduzidos no
consumo no território nacional devem indicar previamente à estância aduaneira competente os preços de venda que
seriam praticados se os produtos referidos se destinassem a ser introduzidos naquele território, bem como as
subsequentes alterações desses preços.
7 - No caso de determinada marca de tabacos deixar de ser comercializada, o operador económico deve comunicá-lo à
autoridade aduaneira, indicando a data em que tal ocorreu, considerando-se tacitamente revogada a autorização da
comercialização e do respetivo preço de venda ao público se durante 12 meses seguidos não se proceder a qualquer
introdução no consumo da marca em causa.

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2017
Artigo 109.º
Dizeres das embalagens
1 - Sem prejuízo de outras obrigações impostas por lei especial, o tabaco destinado ao consumo no continente e nas
regiões autónomas deve conter impresso, em local bem visível das respetivas embalagens:
a) O nome da empresa fabricante;
b) A designação da marca;
c) O preço de venda ao público no território de consumo;
d) O número de unidades, ou o peso líquido no caso dos tabacos de fumar, do tabaco para cachimbo de água,
do rapé, do tabaco de mascar e do tabaco aquecido, ou o volume de líquido no caso dos recipientes utilizados
para carga e recarga de cigarros eletrónicos;
e) Os teores de condensado e nicotina no caso dos maços de cigarros e os teores de nicotina no caso dos
recipientes utilizados para carga e recarga de cigarros eletrónicos;
f) A designação do tipo de produto;
g) A mensagem com o aviso de saúde, nos termos da legislação aplicável.
2 - Nas embalagens destinadas a exportação ou a provisões de bordo é dispensada a indicação do preço de venda ao
público, devendo constar nessas embalagens, em local perfeitamente visível, a referência «exportação», salvo nas
situações devidamente fundamentadas e autorizadas pelo diretor da alfândega.
3 - O fabricante tem a faculdade de fazer constar das embalagens, pacotes e volumes o código de barras do produto.
(Redação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro)

Artigo 112.º
Preço de venda ao público
1 - Os preços de venda ao público dos produtos de tabaco e as subsequentes alterações são comunicadas pelos
fabricantes estabelecidos na Comunidade ou, se for caso disso, pelos seus representantes ou mandatários comerciais
ou pelos importadores de países terceiros, considerando-se tacitamente aceites pela autoridade aduaneira, na
ausência de decisão expressa desta, decorrido o prazo de 10 dias subsequentes àquela comunicação.
2 - Em casos devidamente fundamentados e dentro do prazo de 10 dias referido no número anterior, a autoridade
aduaneira pode recusar a aplicação dos novos preços.
(Redação da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro)

