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                          Departamento: Auditoria e Fiscalidade 

ALTERAÇÕES RELEVANTES 
AO C.I.R.C. 

(Tributações autónomas nos veiculos automóveis para 2015 )



TRIBUTAÇÕES AUTÓNOMAS NOS VEICULOS EM 2015

A partir de 1 de janeiro de 2015, para além dos casos já legalmente previstos anteriormente, passam a
ficar também abrangidos pela tributação autónoma os encargos suportados com alguns dos veículos ligeiros
classificados como de mercadorias e/ou de utilização mista (tipos definidos pela alínea b) do n.º 1 do artigo
7.º do Código do Imposto Sobre Veículos), aos quais se aplicaram as taxas de tributação autónoma previstas
no n.º 3 do artigo 88.º do Código do IRC.
“ b) Aos automóveis ligeiros de utilização mista e aos automóveis ligeiros de mercadorias, que não sejam tributados pelas taxas
reduzidas nem pela taxa intermédia. “
(Redação dada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro)

Esta alteração legislativa, suscitou imensas dúvidas, no tocante à tributação autónoma das viaturas ligeiras
de mercadorias e/ou de utilização mista, tendo levado a Autoridade Tributária e Aduaneira, na sequência do
despacho da sua Diretora-Geral de 17 de abril de 2015, proferido no Processo n.º 750/2015, a divulgar uma
informação vinculativa sobre o assunto.

Assim, de harmonia com o teor dessa informação vinculativa, “deverá considerar-se que o legislador
pretendeu enquadrar na tributação autónoma os encargos efetuados ou suportados com veículos ligeiros de
mercadorias que não sejam tributados pela taxa intermédia ou pelas taxas reduzidas previstas,
respetivamente, nos artigos 8.º, n.º 3 e 9.º, n.º 1, alínea b) e n.º 2 do Código do Imposto Sobre Veículos”.

Ainda segundo a mesma informação vinculativa, para aferir se os encargos relativos a um determinado
veículo ligeiro de mercadorias estão ou não sujeitos a tributação autónoma em sede de IRC, torna-se
necessário proceder à sua classificação fiscal à luz dos critérios constantes do Código do Imposto Sobre
Veículos (tomando em consideração, designadamente, o tipo de caixa, a lotação, o número de eixos,
motores, etc..), por forma a aquilatar se o mesmo reúne ou não as características que o enquadrem no
âmbito da previsão das citadas normas, ou seja, é determinante saber se o mesmo está ou não sujeito à
taxa intermédia ou a taxas reduzidas.

Nestes termos, caso o veículo seja tributado pela taxa intermédia prevista no n.º 3 do artigo 8.º do Código
do Imposto sobre Veículos, ou por uma das taxas reduzidas a que se referem os n.ºs 1, alínea b), e 2 do
artigo 9.º do mesmo Código, estará desde logo afastado da tributação autónoma.

No que respeita aos veículos ligeiros de mercadorias a que se refere o n.º 2 do artigo 7.º do Código do
Imposto sobre Veículos, aos quais é aplicável a taxa normal da tabela B e ainda que a estes não se aplique
nem a taxa intermédia, nem as taxas reduzidas, não estão abrangidos pela tributação autónoma, dado que
o legislador no n.º 3 do artigo 88.º do Código do IRC remeteu apenas para a alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º
do mencionado Código do Imposto sobre Veículos.

Conclui por isso a referida informação vinculativa que apenas estão sujeitas à tributação autónoma prevista
no n.º 3 do artigo 88.º do Código do IRC as viaturas ligeiras de mercadorias que, param efeitos de imposto
sobre veículos, sejam tributadas às taxas normais deste imposto, ou seja, as previstas na tabela A constante
do n.º 1 do artigo 7.º do respetivo Código.

Podemos assim deduzir, tal como sancionado pela Autoridade Tributária, que ficam fora do âmbito da
tributação autónoma os veículos ligeiros de mercadorias que sejam tributados pela tabela B, ou seja, os
veículos que estão referidos no n.º 2 do artigo 7.º, bem como os referidos nos artigos 8.º e 9.º do Código do
Imposto Sobre Veículos, uma vez que estes são tributados por taxas intermédias ou reduzidas.

Posto isto e de forma resumida,



- Automóveis ligeiros de mercadorias, de caixa fechada, com lotação máxima de três lugares, incluindo o do
condutor, e altura interior da caixa de carga inferior a 120 cm (abrangidos pela tabela B do ISV);

- Automóveis ligeiros de mercadorias, de caixa fechada, com lotação máxima de três lugares, incluindo o do
condutor, e tração às quatro rodas, permanente ou adaptável (abrangidos pela tabela B do ISV);

- Automóveis ligeiros de mercadorias, de caixa aberta ou sem caixa, com lotação superior a três lugares,
incluindo o do condutor e sem tração às quatro rodas, permanente ou adaptável (sujeitos a taxas reduzidas
do ISV);

- Automóveis ligeiros de mercadorias, de caixa aberta, fechada ou sem caixa, com lotação máxima de três
lugares, incluindo o do condutor, com exceção dos abrangidos pelo n.º 2 do artigo 7.º (sujeitos a taxas
reduzidas do ISV);

- Automóveis ligeiros de mercadorias, de caixa aberta, ou sem caixa, com lotação superior a três lugares,
incluindo o do condutor que apresentem tração às quatro rodas, permanente ou adaptável (sujeitos a taxas
intermédias do ISV);

- Automóveis ligeiros de utilização mista que, cumulativamente, apresentem peso bruto superior a 2300kg,
comprimento mínimo da caixa de carga de 145 cm, altura interior mínima da caixa de carga de 130 cm
medida a partir do respetivo estrado, que deve ser contínuo, antepara inamovível, paralela à última fiada de
bancos, que separe completamente o espaço destinado ao condutor e passageiros do destinado às
mercadorias, e que não apresentem tração às quatro rodas, permanente ou adaptável (sujeitos a taxas
reduzidas do ISV);

- Veículos fabricados antes de 1970 (sujeitos a taxas intermédias do ISV);

1) – NÃO ESTARÃO SUJEITOS à tributação autónoma, os seguintes veículos:

Exemplos: Seat Ibiza Van, Renault Clio ou Megane Van, Citroën C3 ou C4 Van, Opel Corsa ou Astra Van, VW Polo ou Golf
Van, Fiat Panda e Punto Van, etc...

Exemplos: Nissan Terrano ii - 2 lugares, Land Rover Defender - 2 lugares, etc...

Exemplos: Mitsubishi L200 Pick-Up 4x2 entre 4/5 lugares, Nissan Navara Pick-Up 4x2 entre 4/5 lugares, Toyota Hilux Pick-
Up 4x2 entre 4/5 lugares,
Peugeot Boxer – Renault Master – Ford Transit – Toyota Dyna – Mitshubishi Canter – Nissan Cabstar – Fiat Ducato,
Chassis/Cabina Dupla ou Tripla, etc...

Exemplos: Peugeot Partnet Van, Peugeot Expert Furgão, Citroen Nemo, Citroen Berlingo, Citroen Jumpy Furgão, Citroen
Jumper Furgão, Nissan NV200 Furgão, Toyota Hiace Furgão - todos até 3 lugares, etc.)
Renault Master, Peugeot Jumper, Fiat Ducato, Nissan Cabstar, Toyota Dina, Mitsubichi Canter – todos modelo
Chassis/Cabina até 3 lugares, etc...

Exemplos: Mitsubishi L200 Pick-Up 4x4 entre 4/5 lugares, Nissan Navara Pick-Up 4x4 entre 4/5 lugares, Toyota Hilux Pick-
Up 4x4 entre 4/5 lugares, Fiat Fullback Pick-Up 4x4 entre 4/5 lugares, VW Amarok Pick-Up 4x4 entre 4/5 lugares, etc...

Exemplos: Toyota Hiace 5/6 lugares com antepara, Renault Trafic 5/6 lugares com antepara, Peugeot Expert ou Boxer 5/6
lugares com antepara, Citroën Jumper 5/6 lugares com antepara, Fiat Ducato 5/6 lugares com antepara, etc...



- Automóveis ligeiros de Passageiros.

- Automóveis ligeiros de mercadorias que, para efeitos de ISV estejam enquadrados na tabela A constante
do n.º 1 do artigo 7.º do respetivo Código, nomeadamente, aqueles que apesar de serem homologadas pela
entidade competente (Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.) como ligeiros de mercadorias
(considerados da categoria N1 – veículos concebidos e construídos para o transporte de mercadorias com
massa máxima não superior a 3,5 t), se assemelham, pelas suas características (de que se destaca a
carroçaria e a lotação de 4 ou 5 lugares), a veículos ligeiros de passageiros. No fundo, são automóveis que
são tributados pela taxa normal da tabela A do ISV, de modo idêntico ao que é aplicável às viaturas ligeiras
de passageiros.

- Por outro lado, todos os encargos relacionados com; juros, comissões de credito, etc., relacionados
com o capital amortizado, em veículos que tenham sido adquiridos sob a forma de crédito automóvel, locação
financeira (LEASING), ou, as rendas pagas, comissões, em veículos que sejam utilizados através de
locações operacionais, como o ALD´s ou RENTING; também estão sujeitos á tributação autónoma.

Sujeitos passivos abrangidos pelo regime simplificado:

Também os sujeitos passivos inseridos no regime simplificado de determinação da matéria coletável em
IRC, em que não relevam os gastos efetivamente incorridos, ficam sujeitos à tributação autónoma nos
veículos ligeiros que possuam, excetuando-se os veículos acima (ligeiros de mercadorias ou de utilização
mista) mencionados com excluídos dessa tributação.

adaptável (sujeitos a taxa normal do ISV);

- Automóveis ligeiros de utilização mista que embora, cumulativamente, apresentem peso bruto superior a
2300kg, comprimento mínimo da caixa de carga de 145 cm, altura interior mínima da caixa de carga de 130
cm  medida  a  partir  do respetivo  estrado,  que  deve  ser  contínuo,  não  detenham  antepara  inamovível 
paralela à última fiada de bancos que separe completamente o espaço destinado ao condutor e 
passageiros dodestinado às mercadorias, e ainda, mesmo não apresentem tração às quatro rodas, 
permanente ou

Nota: - Recorde-se que esta tributação autónoma incide sobre todos os encargos suportados com os
referidos veículos (incluindo, gasóleo, reparações, pneus, portagens, parqueamentos, o IVA suportado o
IUC, etc…), mesmo aqueles encargos relacionados com as depreciações anuais que não tenham sido
deduzidas para efeitos determinação do lucro fiscal tributável em IRC (limites não aceites, ou acima dos
limites previstos).

NOTA: Algumas marcas, através do recurso à homolgação legalmente permitida, conseguiram "legalizar"  veiculos de 5 
lugares, apenas com 4 lugares (subtraindo-lhes o cinto do passageiro central traseiro) e colocando uma grade (antepara) 
junto á tampa da mala, sendo estes veiculos considerados Ligeiros de Mercadorias (para efeitos de documento unico), 
no entanto, na pratica não o são efetivamente. Serão estes casos que o legislazor prentendeu alcançar com esta 
alteração legislativa aqui tratadadas tributações autonomas.

2) – ESTARÃO SUJEITOS à tributação autónoma, os seguintes veículos:

Exemplos: Fiat Punto N1, Opel Insignia N1, Peugeot 208 e 508 N1, Ford Focus N1, etc... - todos homolgados com 4 lugares



Três escalões e taxas diferentes de tributação (em função do custo de aquisição e da fiscalidade
verde):

A tributação é feita em três escalões diferentes consoante o custo de aquisição da viatura, seja qual for o
ano de aquisição e, independentemente, do valor líquido contabilístico do veículo. Por isso, aumentou
também a apetência das empresas pela aquisição ou locação de veículos já usados em vez de manterem a
sua frota de veículos ligeiros de passageiros por mais anos, pois é uma forma de fazerem decrescer o custo
de aquisição dessa frota.

Assim,

- Veículos com um custo de aquisição inferior a 25 mil euros, serão tributados;

- Sujeito passivo com lucros no próprio exercício:

- Taxa de 10,00 %, veículos motivos a gasóleo e outros fluidos que não os abaixo indicados
- Taxa de 7,50 %, veículos motivos a GPL ou GNV
- Taxa de 5,00 %, veículos Híbridos Plug-in

- Sujeito passivo com prejuízos no próprio exercício:

- Taxa de 20,00 %, veículos motivos a gasóleo e outros fluidos que não os abaixo indicados
- Taxa de 17,50 %, veículos motivos a GPL ou GNV
- Taxa de 15,00 %, veículos Híbridos Plug-in

- Veículos com um custo de aquisição superior a 25 mil euros e inferior a 35 mil euros, serão tributados;

- Sujeito passivo com lucros no próprio exercício:

- Taxa de 27,50 %, veículos motivos a gasóleo e outros fluidos que não os abaixo indicados
- Taxa de 15,00 %, veículos motivos a GPL ou GNV
- Taxa de 10,00 %, veículos Híbridos Plug-in

- Sujeito passivo com prejuízos no próprio exercício:

- Taxa de 37,50 %, veículos motivos a gasóleo e outros fluidos que não os abaixo indicados
- Taxa de 25,00 %, veículos motivos a GPL ou GNV
- Taxa de 20,00 %, veículos Híbridos Plug-in

- Veículos com um custo de aquisição superior a 35 mil euros, serão tributados;

- Sujeito passivo com lucros no próprio exercício:

- Taxa de 35,00 %, veículos motivos a gasóleo e outros fluidos que não os abaixo indicados
- Taxa de 27,50 %, veículos motivos a GPL ou GNV
- Taxa de 17,50 %, veículos Híbridos Plug-in

- Sujeito passivo com prejuízos no próprio exercício:

- Taxa de 45,00 %, veículos motivos a gasóleo e outros fluidos que não os abaixo indicados
- Taxa de 37,50 %, veículos motivos a GPL ou GNV
- Taxa de 27,50 %, veículos Híbridos Plug-in



Nota: Como sucede desde 2008, ficam fora da tributação autónoma a aquisição e correspondentes
gastos incorridos com viaturas exclusivamente elétricas.

Novidades da reforma "verde"

A substituição de veículos movidos a combustíveis fósseis para veículos exclusivamente elétricos ou ainda
veículos híbridos "plug-in" ou movidos a GPL ou a GNV tem ainda a vantagem de se traduzir no aumento do
valor-limite de custo de aquisição para efeitos de aceitação fiscal de depreciações praticadas sobre tal custo.
De facto, outra das novidades da Reforma da Fiscalidade Verde é a alteração da Portaria n.º 467/2010, de
7 de julho, o diploma que regulamenta o disposto na alínea e) do n.º 1 do art. 34.º do CIRC.
Quando não se pretenda alterar a frota de veículos ligeiros de passageiros que se possui, ainda resta a
forma tão divulgada
no início deste ano, aquando do "enorme aumento" das taxas de tributação autónoma, que é a celebração
de contrato escrito sobre a imputação do veículo ao trabalhador que a utiliza. Note-se que tal implica a
tributação em IRS na esfera desse trabalhador, pelo rendimento imputado


