Cada veículo estrangeiro que entra em Portugal, por pessoa que reside mais de 185 dias em
Portugal, deverá ter matrícula portuguesa, sob pena de apreensão de veículo e coima.
Contudo, existem situações excepcionais de isenção de matriculação temporária, como são
os casos de veículos pertencentes a diplomatas ou quem estiver em missão durante um
determinado período de tempo; em que deverá ser solicitado uma admissão temporária de
circulação deste veiculo com matricula estrangeira, que deverá ser renovada.

Também, poderá haver isenção nos casos de transferência definitiva de residência para
Portugal.

Tal isenção depende da apresentação de pedido à Direcção -Geral das Alfândegas e dos
Impostos Especiais sobre o Consumo, a realizar no prazo máximo de 30 dias após a entrada
em território nacional.

Documentos necessários:
- Elementos identificação do requerente + nif português
- Certificado de matrícula e título de registo de propriedade, se for o caso,
comprovativo da propriedade do veículo;
- Certificado de residência oficial, emitido pela entidade administrativa com
competência para o controlo de habitantes ou, caso não exista, certificado consular,
onde conste a data do início e cessação da residência;
- Documento da vida quotidiana que ateste a residência no país de
proveniência, designadamente, recibos de renda de casa, consumo de água,
electricidade, recibos de vencimento ou provas de desconto para efeitos de saúde e
reforma.
- Contrato de trabalho;
- etc

Resenha da legislação Lei 22A/2007:

Código do Imposto sobre Veículos
CAPÍTULO V
Regimes suspensivos
SECÇÃO I
Admissão e importação temporária
SUBSECÇÃO I
Regras gerais

Artigo 30.º
Requisitos e prazo de validade
1 - O regime de admissão temporária faculta a permanência de veículos tributáveis
matriculados noutro Estado membro da União Europeia no território nacional com suspensão
de imposto pelo prazo máximo de seis meses, seguidos ou interpolados, em cada período de
12 meses, verificadas as seguintes condições cumulativas:
a) Serem os veículos portadores de matrícula definitiva de outro Estado membro e
estarem matriculados em nome de pessoa sem residência normal em Portugal;
b) Serem os veículos introduzidos em território nacional pelos proprietários ou legítimos
detentores para seu uso privado.
2 - Os veículos objecto de admissão temporária apenas podem ser conduzidos em território
nacional pelos seus proprietários, cônjuges ou unidos de facto, ascendentes e descendentes
em primeiro grau ou pelos seus legítimos detentores, na condição de estas pessoas não terem
residência normal em Portugal.
3 - Em derrogação do disposto no número anterior, é permitida a condução de veículos objecto
de admissão temporária a pessoas distintas do proprietário em caso de força maior, avaria
mecânica ou em virtude de contrato de prestação de serviços de condução profissional,
devendo a sua circulação ser feita a coberto dos respectivos títulos definitivos.
4 - Os empregados de empresas de aluguer de veículos devidamente credenciados podem ser
autorizados a conduzir automóveis ligeiros objecto de admissão temporária no trajecto de
regresso ao Estado em que se encontram matriculados.
6 - Para efeitos do presente Código considera -se residente a pessoa singular que tem a sua
residência normal em território nacional por período igual ou superior a 185 dias, por ano civil,
em consequência de vínculos pessoais e profissionais ou, no caso de uma pessoa sem
vínculos profissionais, em consequência de vínculos pessoais indicativos de relações estreitas
entre ela própria e o local onde vive, assim como a pessoa colectiva que possui sede ou
estabelecimento estável no território nacional.
7 - A residência normal de uma pessoa cujos vínculos profissionais se situem num lugar
diferente do lugar onde possui os seus vínculos pessoais, e que, por esse facto, viva
alternadamente em lugares distintos situados em dois ou mais Estados membros, considera -se
como estando situada no lugar dos seus vínculos pessoais, desde que aí se desloque
regularmente.
8 - Os particulares comprovam o lugar da sua residência normal pela apresentação do bilhete
de identidade ou por qualquer outro documento validamente emitido por autoridade
competente, podendo as autoridades de fiscalização, em caso de dúvidas, exigir outros
elementos de informação ou provas suplementares.

Artigo 33.º
Tributação pela introdução no consumo
Sempre que os veículos em regime de admissão ou importação temporária a que se
refere o presente capítulo sejam objecto de posterior introdução no consumo em
território nacional, nomeadamente por serem transmitidos, em vida ou por morte, a pessoa
relativamente à qual não se verifiquem os respectivos pressupostos, há lugar a tributação nos
termos genericamente prescritos para os automóveis usados, sem prejuízo da
responsabilidade penal ou contra-ordenacional a que haja lugar.

SUBSECÇÃO II
Regras especiais
Artigo 34.º
Missões, estágios, estudos e trabalho transfronteiriço
1 - Em derrogação do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º, podem beneficiar do
regime de admissão temporária os veículos matriculados em série normal de outro
Estado membro por pessoas que se encontrem em Portugal em execução de missão de
duração limitada, estágio ou estudo, e mantenham noutro Estado membro a sua
residência e vínculos pessoais, sendo o regime fixado pelo prazo necessário à
respectiva conclusão.
2 - Em derrogação ao disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º, podem ainda beneficiar do
regime de admissão temporária os trabalhadores transfronteiriços que residam em Espanha
com o respectivo agregado familiar, caso exista, e se desloquem regularmente no trajecto de
ida e volta entre a sua residência e o local de trabalho situado em território nacional.
3 - A aplicação do regime de admissão temporária às situações previstas no n.º 1 depende da
apresentação de pedido à Direcção -Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais
sobre o Consumo, a realizar no prazo máximo de 30 dias após a entrada em território
nacional, acompanhado pela documentação comprovativa dos respectivos pressupostos.
4 - O reconhecimento do regime de admissão temporária às situações previstas no n.º 2
depende de declaração do interessado de que preenche os requisitos referidos, apresentada à
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, através de via
postal registada ou entregue directamente nos seus serviços, contendo os seguintes
elementos:
a) Nome, número de identificação civil, residência e número de identificação fiscal
português;
b) Local de trabalho e, nos casos de trabalhadores por conta de outrem, identificação da
entidade patronal;
c) Identificação do veículo, com indicação da marca, modelo e respectiva matrícula.
5 - No prazo de oito dias úteis após a recepção da declaração a que se refere o número

anterior, a Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo envia
ao interessado a guia de circulação prevista no n.º 1 do artigo 40.º
6 - No período de tempo que medeia entre o envio da declaração e a emissão da guia de
circulação, o interessado pode circular exibindo, se for interceptado pelos agentes de
fiscalização, cópia da declaração com a prova de entrega ou registo de envio.
7 - Sem prejuízo da responsabilidade contra-ordenacional, caso, no momento da fiscalização, o
interessado não exiba a guia de circulação a que se refere o n.º 5 nem cópia da declaração
enviada nos termos do n.º 4, é concedido o prazo de 10 dias úteis para que a mesma seja
apresentada à estância aduaneira em cuja área de jurisdição se situa o respectivo local de
trabalho, sendo a esta dado conhecimento imediato desta diligência.
8 - Nas circunstâncias referidas no número anterior, não há lugar à apreensão ou imobilização
do veículo, ao abrigo do n.º 8 do artigo 73.º do Regime Geral das Infracções Tributárias.

Artigo 36.º
Missões diplomáticas e consulares, agências europeias especializadas
instaladas em Portugal e seus funcionários
1 - As missões diplomáticas e consulares acreditadas em Portugal e os respectivos
funcionários beneficiam do regime de admissão ou importação temporária, para os veíc ulos de
sua propriedade, incluindo os adquiridos em Portugal, em regime de reciprocidade, dentro dos
seguintes limites:
a) Para cada missão diplomática ou consular, os automóveis necessários ao seu serviço
oficial, em número máximo de unidades fixado pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros;
b) Até três automóveis, para os chefes de missão diplomática;
c) Um automóvel para cada um dos demais funcionários constantes da lista do corpo
diplomático, ou o máximo de dois, no caso de funcionário casado, a viver em união de
facto ou com família a seu cargo;
d) Um automóvel para os cônsules de carreira, ou o máximo de dois, no caso de
funcionário casado, a viver em união de facto ou com família a seu cargo;
e) Um automóvel por cada funcionário administrativo ou técnico das missões
diplomáticas ou dos postos consulares que não tenha em Portugal residência
permanente.
2 - Os veículos devem ser adquiridos, admitidos ou importados temporariamente, no prazo
máximo de um ano após a chegada do interessado ao território nacional, e são registados nos
serviços do Protocolo do Ministério dos Negócios Estrangeiros em nome dos funcionários a
que pertencem, considerando -se no regime enquanto se mantiverem ao serviço efectivo das
entidades referidas no número anterior.

3 - A aplicação do regime depende da apresentação de pedido à Direcção-Geral das
Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, a realizar no prazo máximo de 30 dias
após a entrada em território nacional, acompanhado pela documentação comprovativa dos
respectivos pressupostos, de título definitivo do automóvel ou factura comercial, e de
comprovativo de franquia emitida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.
4 - No caso de se verificar a transferência de propriedade do automóvel admitido ou importado
temporariamente entre as entidades referidas no n.º 1, o número de matrícula é aquele que
seja atribuído ao novo proprietário.
5 - Quando as pessoas mencionadas nas alíneas b) a e) do n.º 1 cessem funções em Portugal
sem que se tenha verificado a transferência de propriedade prevista no número anterior, são
cancelados os registos dos respectivos automóveis.
etc

Artigo 44.º
Circulação e controlo
1 - Após a atribuição da matrícula de expedição ou de exportação e a aposição do respectivo
selo de validade, a alfândega emite o documento aduaneiro de circulação com numeração
sequencial, do qual consta o prazo de validade da matrícula durante o qual o automóvel
pode circular em território nacional.

CAPÍTULO VI
Regimes de isenção
SECÇÃO I
Regras gerais
Artigo 45.º
Pedido de reconhecimento
1 - As isenções previstas no presente capítulo dependem de reconhecimento da DirecçãoGeral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, mediante pedido do
interessado em que se faça prova documental da verificação dos respectivos pressupostos.
2 - O pedido de reconhecimento deve ser apresentado nos prazos seguintes:
a) No prazo de seis meses a contar da data da transferência de residência ou da
cessação de funções, nos casos a que se referem os artigos 58.º, e 63.º;
b) b) Antes de apresentado o pedido de introdução no consumo ou pago o imposto pelo
operador registado, nos casos a que se referem os artigos 51.º a 54.º, podendo o
pedido ser apresentado no prazo de 30 dias após a atribuição de matrícula quando se
dê a transformação de veículos que constitua facto gerador do imposto.
3 - As isenções previstas no presente capítulo são aplicáveis a veículos adquiridos em sistema
de locação financeira desde que dos documentos do veículo conste a identificação do locatário.
4 - Nos casos previstos nos artigos 58.º, e 63.º, o benefício apenas é reconhecido a um
automóvel ou motociclo por beneficiário.

5 - No caso de ter sido apresentado um pedido de benefício fiscal e de o mesmo ter sido
indeferido, o interessado é notificado para, no prazo de 30 dias, declarar o destino que
pretende dar ao veículo, considerando-se de outro modo haver introdução ilegal no consumo.
6 - O direito às isenções reconhecidas nos termos do presente artigo caduca no prazo de seis
meses após a respectiva notificação ao interessado, devendo este, nesse prazo, exercê-lo,
apresentando a DAV para efeitos de matrícula do veículo objecto de isenção.

Artigo 46.º
Circulação dos veículos
1 - A circulação do veículo isento em território nacional pode ser autorizada pela alfândega
antes de tomada decisão sobre o seu reconhecimento, na condição de o veículo ser conduzido
pelo seu proprietário, pelo cônjuge ou unido de facto ou pelos ascendentes e descendentes em
primeiro grau que com ele vivam em economia comum.
2 - Reconhecida a isenção e antes de emitido o certificado de matrícula, o veículo isento pode
circular no território nacional durante um prazo de 60 dias, contados desde a data de atribuição
da matrícula nacional, a coberto de pedido de introdução no consumo do qual conste indicação
da matrícula.
Artigo 47.º
Ónus de intransmissibilidade
1 - Os beneficiários das isenções de imposto não podem alienar, a título oneroso ou gratuito,
alugar ou emprestar o automóvel objecto de isenção antes de decorrido o prazo de 12 meses,
contado a partir da data da atribuição da matrícula nacional, havendo de outro modo lugar à
liquidação integral do imposto e a responsabilidade penal ou contra-ordenacional.
2 - No caso previsto no artigo 58.º, o sujeito passivo deve manter a sua residência perma nente
em território nacional por um período mínimo de 12 meses.
3 - No caso da alienação do veículo se efectuar entre o beneficiário de isenção e o sujeito que
reúna todas as condições para beneficiar da mesma, com excepção dos casos de transferência
de residência, o registo do veículo depende da comprovação prévia perante a Direcção-Geral
das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo por parte do adquirente.
4 - O ónus de intransmissibilidade e a sua extinção por decurso do prazo são registados nos
documentos dos veículos pela autoridade competente.

Artigo 48.º
Limitação temporal
1 - As isenções previstas no presente código ou em legislação avulsa, só podem ser
reconhecidas ao mesmo beneficiário uma vez em cada cinco anos, ou uma vez em cada 10
anos nos casos do artigo 58.º, 62.ºe 63.º, contados desde a data da atribuição da matríc ula

nacional do automóvel ligeiro, não havendo qualquer limitação temporal relativamente às
isenções a que se referem os artigos 51.º a 53.º.
2 - Não obstante o disposto no número anterior, pode ser concedida nova isenção antes de
decorrido o prazo de cinco anos aos beneficiários das isenções previstas no artigo 54.º, nas
seguintes situações:
a) Acidente de que resultem danos irreparáveis, que determinem o cancelamento da
matrícula do automóvel;
b)

Furto ou roubo devidamente participado às autoridades policiais, sem que o automóvel
tenha sido encontrado e restituído ao seu proprietário no prazo de seis meses, e desde
que se comprove o cancelamento da matrícula;
c) Inadequação do automóvel às necessidades do deficiente, devido ao agravamento
comprovado da sua incapacidade, desde que não seja possível proceder à necessária
adaptação do veículo.

3 - Quando haja recuperação do veículo pelas autoridades policiais nas situações a que se
refere a alínea b) do número anterior, há lugar a tributação nos termos prescritos no artigo 50.º.

Artigo 49.º
Transmissão por morte, de veículo isento
1 - O direito às isenções previstas no presente código é transmissível mortis causa caso se
verifiquem no transmissário os respectivos pressupostos, aplicando-se, de outro modo, o
regime prescrito no artigo seguinte.
2 - A verificação dos pressupostos da isenção para efeitos do número anterior é dispensada
quando estejam em causa veículos especialmente adaptados para o transporte de deficientes
que se movam apoiados em cadeiras de rodas.

SUBSECÇÃO III
Transferência de residência
Artigo 58.º
Transferência de residência
1 - Estão isentos de imposto os veículos da propriedade de pessoas, maiores de 18 anos,
habilitadas a conduzir durante o período mínimo de residência, que transfiram a sua residência
de um Estado membro da União Europeia ou de país terceiro para território nacional, desde
que estejam reunidas as condições estabelecidas nos artigos 59.º e 60.º

Artigo 59.º
Condições relativas à transferência de residência
1 - O reconhecimento da isenção prevista no artigo anterior depende de pedido dirigido à
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, acompanhado de:

a) Comprovativo da residência noutro Estado membro da União Europeia ou em país terceiro
por período de 12 meses, seguidos ou interpolados se nesse país vigorarem restrições de
estada, e a respectiva transferência para Portugal, na situação prevista no n.º 1 do artigo
anterior

;

b) Comprovativo da nacionalidade, da natureza da actividade desenvolvida noutro país e do
respectivo vínculo contratual e duração, nas situações previstas no n.º 2 do artigo anterior .
2 - Para efeitos do disposto da alínea a) do número anterior e no caso de a legislação do país
de proveniência estabelecer restrições de estada, tendo a residência sido fixa por períodos não
consecutivos, conta-se o tempo total de permanência no país com base em certificado emitido
pela entidade consular competente, não podendo cada período ser inferior a 183 dias por ano
civil.
3 - Não se consideram residentes noutro Estado membro ou em país terceiro, as pessoas que
se encontrem no estrangeiro para efeitos de estudos, estágios ou execução de funções de
duração determinada até dois anos.
4 - Consideram-se estudos os que estejam subordinados ao programa de uma universidade ou
outra instituição educacional, bem como a formação prática relacionada com esses estudos,
excepto se a actividade desenvolvida for considerada como trabalho de pesquisa
independente.
5 - Considera-se que a pessoa desempenhou funções de duração determinada noutro Estado
membro ou em país terceiro, sempre que tenha estado subordinada a vínculo contratual de
trabalho com pessoa residente em território nacional, tendo, em consequência, auferido
remuneração e declarado rendimentos em Portugal.

Artigo 60.º
Condições relativas ao veículo
1 - A isenção de imposto referida no artigo 58.º só é concedida quando se verifiquem,
cumulativamente, as seguintes condições relativas ao veículo:
a) Destinar-se a ser introduzido no consumo por ocasião da transferência de residência
normal do interessado para território nacional;
b) Ter sido adquirido no país de proveniência, ou em país onde anteriormente tenha
igualmente residido o proprietário, em condições gerais de tributação e não ter
beneficiado na expedição ou exportação de qualquer desagravamento fiscal,
presumindo-se tal facto quando o veículo se encontre munido de uma placa de
matrícula de série normal, com exclusão de toda e qualquer placa temporária;
c) Ter sido propriedade do interessado no país de proveniência, durante pelo menos 12
meses antes da transferência de residência, contados desde a data da emissão do
documento que titula a propriedade ou da data em que celebrou o contrato de locação
financeira, se for o caso.

Artigo 61.º
Pedido de isenção
1 - Para efeitos do reconhecimento da isenção por transferência de residência, o requerente
deve apresentar, juntamente com o pedido, os seguintes documentos:
a) Declaração aduaneira de veículo;
b) Certificado de matrícula e título de registo de propriedade, se for o caso,
comprovativo da propriedade do veículo;
c) Carta de condução válida há pelo menos 12 meses antes da transferência da
residência;
d) Certificado de residência oficial, emitido pela entidade administrativa com
competência para o controlo de habitantes ou, caso não exista, certificado consular,
onde conste a data do início e cessação da residência;
e) Documento da vida quotidiana que ateste a residência no país de proveniência,
designadamente, recibos de renda de casa, consumo de água, electricidade, recibos
de vencimento ou provas de desconto para efeitos de saúde e reforma.
2 - A Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo pode exigir a
tradução oficial de documentos estrangeiros.
3 - Nos casos previstos no n.º 2 do artigo 58.º, o pedido de isenção é acompanhado de
documento emitido pela entidade competente que ateste o estatuto do requerente, bem como
as datas de início e de cessação de funções.

