
 

 

N/Ref. 92/15                           Angra do Heroísmo, Julho de 2015 

 
Assunto: REGRAS RELATIVAS ÀS FORMALIDADES PARA A REQUISIÇÃO, FORNECIMENTO E 
CONTROLO DAS ESTAMPILHAS ESPECIAIS PARA O TABACO MANUFATURADO.  

 
 
Caro Associado, 

 

Vimos relembrá-lo que a Portaria n.º 1295/2007, de 1 de outubro, veio aprovar o modelo e as 

especificações técnicas da estampilha especial aplicável aos tabacos manufaturados, 

determinou ainda as regras relativas às formalidades para a respetiva requisição, fornecimento 

e controlo.  

 

As estampilhas especiais são vendidas pela Imprensa Nacional – Casa da Moeda S.A. (INCM), 

pelo montante correspondente ao preço unitário, a fixar anualmente por despacho do 

Ministro de Estado e das Finanças, que deverá ainda estabelecer a cor de fundo da estampilha 

para o ano económico em causa.  

 

Assim, nos termos do Despacho n.º 7910/2015, de 17 de Julho, para o ano económico de 

2016, a cor de fundo da estampilha especial para os tabacos manufaturados é o vermelho e o 

montante correspondente ao preço unitário da estampilha especial é fixado em € 0,00412 

para a versão não autocolante e € 0,03024 para a versão autocolante. 

 

As estampilhas especiais devem ser requisitadas à INCM pelos operadores económicos. Os 

depositários autorizados, os operadores registados e os representantes fiscais devem enviar as 

requisições por transmissão eletrónica de dados, através do portal “Declarações eletrónicas” 

da Direção Geral da Administração dos Impostos Especiais de Consumo (DGAIEC). 

 

As requisições são processadas, por transmissão eletrónica de dados, pela estância aduaneira, 

sendo os requisitantes informados pela INCM das quantidades de estampilhas fornecidas, 

consoante o caso, através de meio eletrónico ou outra via expedita. 

 

As estampilhas podem ser fornecidas: 

 Em maços de 500 unidades; 

 Em bobina de 30 000 unidades. 



 

 

 

Chamamos a sua atenção, que no caso de receção de tabaco manufaturado por operadores 

registados, operadores não registados e representantes fiscais, as estampilhas são 

obrigatoriamente apostas na origem. A aposição das estampilhas nos módulos de venda ao 

público deve ser efetuada de modo a não permitir a sua reutilização. Nos casos em que a 

embalagem seja celofanada, a estampilha deve ser aposta por baixo do celofane. 

 

Relativamente às estampilhas especiais não utilizadas até 31 de Dezembro do ano a que 

respeitem, estas devem ser destruídas obrigatoriamente sob controlo presencial das 

autoridades aduaneiras, devendo ser solicitado a estas autoridades, com a indicação do local, 

data e motivos justificativos, lavrando-se o respetivo auto que identificará, o tipo de produto, 

o espaço fiscal e o ano económico a que respeitam as estampilhas. 

 

Quanto aos produtos de tabaco manufaturado podem ser objeto de comercialização e venda 

ao público dentro dos seguintes prazos: 

 

a) Maços de cigarros – até ao final do 2.º mês do ano seguinte ao que corresponde a 

estampilha aposta; 

b) Restantes produtos de tabaco – até ao final do ano seguinte ao que corresponde a 

estampilha aposta. 

 

Alertamos que as embalagens de tabaco manufaturado para venda ao público devem 

ostentar a estampilha especial com as caraterísticas definidas para o ano da respetiva 

comercialização, sendo proibida a comercialização de produtos que ostentem estampilhas 

diferentes, cuja coima pode ser de € 250,00 a € 165.000,00, caso se verifique infração ao 

mencionado. 

 

A presente circular não dispensa a leitura dos diplomas legais, que poderá consultar em 

www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1438164069.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1438164069.pdf

