
 

N/REF. 54/10                                                    Angra do Heroísmo, Maio de 2010 

 

Assunto: Orçamento do Estado 2010 – Alterações Fiscais para o Sector Automóvel 

 

 

Caro Associado, 

 

Vimos por este meio informá-lo das principais alterações, a nível fiscal, da entrada em vigor do 

Orçamento de Estado para 2010, no sector automóvel: 

 

 
Imposto sobre Veículos (ISV) 

 

Os 2 últimos escalões (gasolina e gasóleo) da componente Ambiental da Tabela A (aplicável aos Veículos 

Ligeiros de Passageiros) foram actualizados (diminuição: -10g/km). O que resulta em mais ISV para os 

motores a gasolina com emissões de C02 superior a 195g/km e para os motores a diesel com emissões de 

C02 superior a 160g/km (motores D-CAT & A/T). 

 

 

Tabela  de Escalões da Componente Ambiental da Tabela A  

 

Escalões de CO2 Escalões de CO2 

Gasolina Gasóleo 

OE ‘09 OE '10 OE ‘09 OE '10 

até 115 até 115 até 95 até 95 

de 116 a 145 de 116 a 145 de 96 a 120 de 96 a 120 

de 146 a 175 de 146 a 175 de 121 a 140 de 121 a 140 

de 176 a 205 de 176 a 195 de 141 a 170 de 141 a 160 

Mais de 205 Mais de 195 Mais de 170 Mais de 160 

 

 



 

Nos restantes escalões a taxa e as parcelas a abater da componente ambiental de um modo geral sofrem 

ligeiros aumentos. 

 

 A componente cilindrada mantém-se inalterada face ao OE 2009. 

 

 A Tabela B (aplicável aos Veículos Comercias Ligeiros), cuja única componente é a cilindrada, sofre ligeiros 

aumentos da taxa por centímetro cúbico e da parcela a abater.  

 

 Está prevista, uma alteração legislativa no sentido de excluir o ISV do valor tributável para efeitos de IVA. Por 

outro lado vai-se compensar aquela exclusão através de um agravamento do ISV no mesmo valor da taxa de 

IVA (20%), o que não altera a carga fiscal. Esta medida, pode não entrar imediatamente em vigor com o 

Orçamento de Estado 2010, ficando o Governo autorizado a adaptar os respectivos códigos do IVA e do ISV 

durante 2010. 

 

 A inclusão das emissões de CO2 para o cálculo do ISV nos Veículos Comerciais ficou adiada para 2014. Isto, 

por forma a que o IMTT possa implementar os mecanismos necessários à recolha e tratamento da 

informação de CO2 para este tipo de veículos. 

 

 

Veículos em Fim de Vida (VFV) – Lei dos Incentivos aos Abate,  

 

Os valores do incentivo ao abate, reveste a forma de redução do imposto sobre veículos devido pelo 

proprietário, na compra de automóvel ligeiro novo cujo nível de emissões de CO2 não ultrapasse os 130 

g/Km, nos seguintes termos: 

 

a) Matrícula atribuída em período ≥ a 10 anos e ‹ a 15 anos: Redução de €.: 750,00; 

b) Matrícula atribuída em período ≥ a 15 anos: Redução de €.: 1.000,00. 

 

Os incentivos supramencionados, são aplicáveis aos pedidos de redução do imposto sobre veículos que 

sejam instruídos com certificados de destruição que se encontrem válidos. 

 



 

Chamamos a sua atenção que, este incentivo fiscal também pode ser concedido sob a forma de reembolso, 

relativamente aos automóveis ligeiros novos, matriculados entre 1 de Janeiro e 29 de Abril de 2010, 

mediante pedido apresentado pelo proprietário e cujos procedimentos a ter serão regulamentados pela 

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo.  

 

 

Imposto Único de Circulação (IUC) 

 

Todos os Escalões de cilindrada e de CO2 da tabela de IUC sofreram aumentos. A introdução de coeficientes 

que penalizam as viaturas mais novas em sede de IUC, foi uma inovação do Orçamento de Estado de 2009 e 

vai continuar em 2010, com um maior agravamento para os veículos matriculados em 2010 (factor 

multiplicativo de 1,15 ao produto da soma da cilindrada e do CO2).  

 

 

Rent-a-Car 

 

A redução de ISV de 50% nos rent-a-car passa a estar limitada a veículos com emissões de CO2 até 130g/Km, 

quando no Orçamento de 2009 o limite era de 140g/km. 

 

 

O presente ofício não dispensa a consulta do diploma legal, que poderá ser consultado em www.dre.pt 

ou no site desta Câmara do Comércio em: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1272556784.pdf . 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  

 


