
 

 

N/Ref. 74/16                           Angra do Heroísmo, Maio de 2016 

 

Assunto: SEGUNDA ESTAMPILHA ESPECIAL PARA SELAGEM DOS PRODUTOS DE TABACO 

MANUFATURADO DE 2016. 

 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação da Portaria n.º 67-A/2016, de 4 de abril, publicada 

no Diário da República, I série, n.º 65, de 4 de abril de 2016, que vem determinar a cor de 

fundo e o preço da segunda estampilha especial para selagem dos produtos de tabaco 

manufaturado de 2016.  

 
- Cor e preço da segunda estampilha especial de 2016 
 

A presente portaria veio determinar que a cor de fundo da estampilha especial para selagem 

dos produtos de tabaco manufaturado é a cor verde.  

 
O preço unitário da estampilha especial é fixado, respetivamente, em € 0,00433 e € 0,03175, 

para a versão não autocolante e para a versão autocolante.  

 

- Disposições transitórias para as embalagens individuais de cigarros e de tabaco de 

corte fino destinado a cigarros de enrolar que tenham aposta a primeira estampilha de 2016 

 
A primeira estampilha especial de 2016 foi aprovada pelo Despacho n.º 7910/2015, do 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, publicado no Diário da República, II série, n.º 138, 

de 17 de julho de 2015. 

 
As embalagens individuais de cigarros e de tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar 

que tenham aposta a primeira estampilha especial de 2016 podem ser objeto de introdução 

no consumo, nos termos do artigo 9.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo, até 30 

de abril de 2016. Neste caso, o novo preço de venda ao público pode ser impresso ou afixado 

nas embalagens individuais, através de autocolante, de forma inamovível, sendo que nas 

embalagens celofanadas o referido autocolante pode ser afixado por cima do celofane de 

forma inamovível. 



 

 

As embalagens individuais de cigarros e de tabaco de corte fino destinado a cigarros de 

enrolar, que tenham aposta a estampilha especial, só podem ser objeto de comercialização e 

venda ao público:  

a) Até 30 de junho de 2016, no caso dos cigarros;  

b) Até 20 de maio de 2017, no caso do tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar. 

 

No caso de reintrodução em entreposto fiscal e posterior introdução no consumo das 

embalagens individuais de cigarros e de tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar, 

com a nova estampilha, o preço de venda ao público deve ser impresso na respetiva 

embalagem. 

 

 Entrada em vigor 

O presente diploma entrou em vigor no dia 5 de abril de 2016 e não dispensa a sua leitura que 

poderá consultar no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1463138093.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1463138093.pdf

