
 

 

 

 

N/REF: 36/07                                                 Angra do Heroísmo, Julho de 2007 

 

 

Assunto: REFORMA GLOBAL DA TRIBUTAÇÃO AUTOMÓVEL  

 

 

Ex.mo(s) Associado(s), 

 

Leva-se ao conhecimento de V.Ex.a(s) a publicação da Lei n.º 22-A/2007 , de 29 de 

Junho, Diário da República (Suplemento), n.º 124, I Série, que vem aprovar o Código 

do Imposto sobre Veículos  (ISV) e Código do Imposto Único de Circulação  (IUC). 

Este diploma legal aboliu em simultâneo o imposto automóvel, o imposto municipal 

sobre veículos e o imposto de camionagem. 

 

A nova tributação automóvel terá como base fundamental a introdução da componente 

ambiental na base tributável dos impostos, em que os contribuintes são onerados na 

medida do custo que o veículo provoca ao ambiente e à rede viária. 

 

Os efeitos plenos do novo Código, no que respeita ao parque automóvel existente, 

terão início no ano de 2008. Por um lado, a base tributável diminuirá, com o objectivo 

de excluir os veículos mais antigos (anteriores a 1980), e, por outro lado, verificar-se-á 

o aumento da tributação para os veículos mais antigos e poluentes. 

 

A presente reforma não traz novidades aos veículos até agora sujeitos aos impostos 

de circulação e de camionagem, que continuarão a ser tributados nos mesmos termos 

em que o têm sido até agora. 

 

No entanto, o novo regime é imediatamente aplicável em relação aos automóveis 

ligeiros de passageiros  que sejam objecto de uma primeira matrícula em território 

nacional após a data de entrada em vigor do Código. Para estes, é adoptada uma 

base tributável mista, baseada na cilindrada e no nível de emissão de dióxido de 

carbono. 

 



O novo imposto passa a ser liquidado passados 30 dias após a aquisição, e 

anualmente durante o mês de aniversário da matrícula ou do registo do veículo e 

deverá ser pago até ao termo desse mês 

 

A presente lei entrou em vigor a 1 de Julho de 2007 . 

 

O disposto no Código de IUC  é aplicável a partir de 1 de Julho de 2007 , no que 

respeita aos veículos de categoria B  matriculados a partir dessa mesma data ; e a 

partir de 1 de Janeiro de 2008 , aos restantes veículos. 

 

A presente circular não dispensa a consulta do diploma legal em causa. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Direcção. 


