
 

Assunto 

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO (IUC) 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

 O seu veículo tem 2 lugares? Então, pertence à Categoria C, apesar de ter menos 
de 2500 Kg. 

 Tem um atestado de incapacidade multiusos com incapacidade fiscal relevante 
(superior a 60%)? O seu atestado já está averbado nas Finanças? 

 Se SIM, pode emitir no Portal a sua Guia de IUC com Isenção. 

 Se NÃO, pode comunicar o seu atestado através do Portal das Finanças, 
pedindo o averbamento, e depois, emitir no Portal a sua Guia de IUC com 
Isenção. 

 

INFORMAÇÃO RELEVANTE 

Se tiver o seu email fiabilizado, no Portal das Finanças, recebe normalmente um email com 
uma pré-referencia para os seus veículos de Categoria A e/ou B, com a qual pode pagar o 
IUC no Multibanco ou site do seu Banco, sem necessidade de qualquer outro procedimento. 

Também pode ver essa referencia no Portal das Finanças em Pagamentos/Pagamentos a 
decorrer.  

Mas, para todas as situações, é sempre possível emitir o documento para pagamento. 

 

O QUE FAZER? 

1. No Portal das Finanças, escreva IUC e clique na lupa; 
 

2. Nos resultados de pesquisa, escolha [Entregar Ano Corrente] e clique em aceder; 

 

3. Escolha a Categoria do seu veículo (A, B, C, D, E, F ou G) e clique no botão ao 

fundo da página [Pesquisar]; 

 
 

https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/dados/;dcii_JSessionID=uuzlbHpdDMMBl8aGLkCY22_fqq8bCto3gUcFuDSCkhqEtlGlEQmI!-245880645!-1477513781
https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/inffin/pagamentosDecorrer.html
https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/inffin/pagamentosDecorrer.html


 

4. Aparecerá no topo da próxima página um Quadro Resumo 

 

e a seguir um Quadro onde figura a matrícula do seu veículo com um pequeno 

quadrado à esquerda da matrícula. Selecione esse quadradinho e clique em [Emitir]. 

SE TIVER DIREITO A ISENÇÃO, entre os 2 Quadros aparecerá uma mensagem, a 

qual deve selecionar, pedindo a ativação da Isenção, procedendo depois com os 

seguintes passos, iguais para qualquer caso; 

 

 
 

5. Siga os passos e no fim clique no botão [Imprimir Documento], mesmo que não queira 

imprimir. Este passo gerará um documento que pode imprimir ou guardar no seu 

computador, tablet ou telemóvel.  



SE QUISER OBTER AJUDA NA EMISSÃO DESTE DOCUMENTO – Ligue 217206707 
e escolha a opção Serviços Tributários / IUC, de preferência quando estiver em frente 
ao seu computador, Tablet ou telemóvel com a sua senha do Portal das Finanças. 
 

 

 


