
FCT (Mainland) 2011 2012 2013 2014

2015 (Gov. 

Prop)

VAT (%RSP) 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70

VAT (%Effective) 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00

Ad Valorem Tax (%RSP) 60.00 61.40 20.00 20.00 20.00

Specific 65.00 75.00 75.00

Minimum 75.00 90.00 120.00 135.00

Por favor ter em conta que as opiniões e os argumentos apresentados neste documento foram projectados para estimular o debate e não 

reflectem necessariamente a posição da Imperial Tobacco 

  * De acordo com a Directiva EUTPD, os Estados Membros não devem vender formatos de tabaco de corte inferior a 30 gr. 

** €4.10 é a MPPC (Classe de Preços Mais Vendidas) expectável para 2015 

 Aumento drástico de 50% do valor mínimo do imposto especial sobre o consumo (MET)  propondo um MET para 2015 

superior a cigarros (€135/kg vs €127.07/1,000 cigarros) 

 O preço para os consumidores irá aumentar até 37.5% em 2 anos (Embalagens* de 30 gr. aumentarão de €4.80 em 

2013 para €6.60 em 2015) 

 Em 2015 o novo preço de 20 cigarros de corte fino (semi-acabados) será €0.65 mais caro do que 20 cigarros produzidos 

em fábrica (€4.75, incluindo mortalhas e filtros, vs. €4.10**) 

 A diferença de preços entre Portugal e Espanha será de até €50 por quilo 

 Consequentemente, durante o ano de 2015 os volumes de tabaco de corte fino podem diminuir min. 30% e receitas 

fiscais 16% (€17.4 milhões) comparativamente a 2014 
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Tabaco de Corte Fino 
Proposta do Governo – Taxas de Imposto para 2015 



Novo Mínimo 

Proposto: 

€135.00 
(por Kg) 

 

 

 

Novo Mínimo 

Proposto: 

€127.07 
(por 1,000 cigarros) 
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106% Mínimo de 
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Actualmente em 

2014: 

o imposto sobre o 

tabaco de corte fino 

corresponde a 96% 

do imposto sobre 

cigarros 

Por favor ter em conta que as opiniões e os argumentos apresentados neste documento foram projectados para estimular o debate e não 

reflectem necessariamente a posição da Imperial Tobacco 
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Tabaco de Corte Fino 
Proposta do Governo – Comparação do MET 



Por favor ter em conta que as opiniões e os argumentos apresentados neste documento foram projectados para estimular o debate e não 

reflectem necessariamente a posição da Imperial Tobacco 

 Elevado aumento na tributação mínima (não há mínimo em 2011, €75 em 2012, €90 em 2013 e€120 

em 2014) resultou numa perda de 53% de volume nos últimos 2 anos e uma REDUÇÃO de 8.3% nas 

Receitas de Impostos 

Tabaco de Corte Fino 
Evolução dos Volumes 
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Fine Cut Introductions 

Fine Cut Introductions 

-33.8% 

- 29.5% 



Por favor ter em conta que as opiniões e os argumentos apresentados neste documento foram projectados para estimular o debate e não 

reflectem necessariamente a posição da Imperial Tobacco 

 Em Portugal, o actual MET para tabaco de corte fino é de 96% do MET para cigarros (€120.0 vs. €125.3) 

 A actual proposta de Governo resultaria numa ratio de 106% (i.e. MET para tabaco de corte fino do que MET para 

cigarros) 

 Portugal teria o 4.º maior MET em tabaco de corte fino vs. cigarros na UE 

 MET em Espanha para tabaco de corte fino é de 75% (risco de vendas transfronteiriças) 

Fonte: Comissão Europeia, sítio da internet, 1 de Julho de 2014 
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Tabaco de Corte Fino 
Comparação do Imposto Especial na UE 
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Por favor ter em conta que as opiniões e os argumentos apresentados neste documento foram projectados para estimular o debate e não 

reflectem necessariamente a posição da Imperial Tobacco 
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Percurso do Consumidor 
Ameaça: Ilicitude & Aumento da Evasão Fiscal 

2015 

Fine Cut    
€4.75 

Cigarettes  

€4.10 

Filter Cig. 

€3.50 

Illicit 

NDP 

 

2014 

Cigarettes 
€3.90 

Fine Cut  

€3.85 

Filter Cig. 

€2.60 

Illicit 

NDP 

82,30% 

13,30% 

1,60% 2,50% 

Cigarettes Fine Cut Filter Cigarillos Illicit / NDP 

* O preço dos cigarros são baseados no MPPC; O preço do tabaco de corte fino inclui os custos com mortalhas e filtros  



Fonte: Receitas Fiscais EC, Julho de 2014 + Estimativas internas para 2014 e 2015 

Por favor ter em conta que as opiniões e os argumentos apresentados neste documento foram projectados para estimular o debate e não 

reflectem necessariamente a posição da Imperial Tobacco 

  

-4% 

 A proposta de aumento da tributação do 

Tabaco de Corte Fino poderá levar a uma 

diminuição das receitas fiscais de  

€17.5mn (-15.5%) 
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Colecta do Imposto 
Projecção 2014 vs. 2015 (com a nova proposta) 



Porque deve o Tabaco de Corte Fino ser menos tributado do que os 

cigarros? 

Por favor ter em conta que as opiniões e os argumentos apresentados neste documento foram projectados para estimular o debate e não 

reflectem necessariamente a posição da Imperial Tobacco 

 Estas categorias desempenham um papel de alternativa para os cigarros de contrabando, mais baratos 

• A taxa de cigarros tributados não nacionais cresceu significativamente em vários Estados-Membros que 

estão em vias de aumentar as taxas por forma a cumprir os requisitos impostos pela UE 

• Como acontece em alguns Estados-Membros, o tabaco de corte fino pode servir como alternativa legal 

para os consumidores que optariam por cigarros ilicitamente comercializados 

• A validade do tabaco de corte fino como alternativa legal aos cigarros ilicitamente comercializados limita, 

por conseguinte, a emergência de um desorganizado e protege as receitas de imposto 

 Estes são maioritariamente consumidos por consumidores com baixos rendimentos sensíveis ao preço  

• Alinhar as taxas do tabaco de corte fino com as dos cigarros afectaria maioritariamente o sector mais pobre 

da população 

• Conduziria a uma carga fiscal desproporcional, na medida em que os fumadores de tabaco de corte fino 

pagariam uma taxa muito mais elevada do seu rendimento do que os fumadores de cigarros 

 

 Há muitas pequenas e médias empresas, normalmente empresas familiares, que produzem tabaco de corte fino 
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Outras razões pelas quais o Tabaco de Corte Fino deve 

ser menos tributado do que os Cigarros 

Por favor ter em conta que as opiniões e os argumentos apresentados neste documento foram projectados para estimular o debate e não 

reflectem necessariamente a posição da Imperial Tobacco 

 A Comissão da UE apoia oficialmente na sua Diretiva que a diferença de imposto entre os Cigarros e 

o Tabaco de Corte Fino deve estar definida em 2/3 da incidência mínima do imposto especial sobre 

os Cigarros para o Tabaco de Corte Fino   

 O Tabaco de Corte Fino é um producto semi-acabado  

• Os consumidores devem comprar separadamente as mortalhas, tubos ou o instrumento para 

fazer o tabaco 

• O carácter semi-acabado do Tabaco de Corte Fino está também reflectido nos acordos de 

comércio (e tributação) internacionais, onde estão rotulados com o código de mercadoria da 

categoria de semi-acabado 

 Contrariamente aos cigarros, os fumadores de Tabaco de Corte Fino não consomem todo o tipo 

de tabaco 

• Parte do tabaco é deitado fora porque é impossível enrolar um cigarro com o tabaco todo 

• Além do mais, uma parte substancial de um cigarro de enrolar não é aproveitável e é 

desperdiçado com o final do cigarro (beata) 
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