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FICHA DOUTRINÁRIA 

Diploma:  Código do Imposto Único de Circulação (CIUC) 
Artigo:  6.º, n.º 3 e artigo 4.º, n.º 2 
Assunto:  Determinação do âmbito de incidência objetiva face à atribuição posterior de 

matrícula de época 
Processo:  2015001867 - IVE n.º 9315, com despacho concordante de 14.09.2015, da 

Subdiretora-Geral da Área de Gestão Tributária – Património, por delegação 
da Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira 

Conteúdo:  Nos termos do artigo 68.º da Lei Geral Tributária foi apresentado um 
pedido de informação vinculativa atinente à delimitação da incidência 
objetiva de Imposto Único de Circulação (IUC), na hipótese de 
alteração da matrícula do veículo. 
 
I - DESCRIÇÃO DOS FACTOS 
 

a) A pessoa que requer é proprietária de um veículo clássico, 
marca BMW, modelo 325 IS, cuja matrícula portuguesa é AA-
DD-TT, matriculado em Portugal desde 1997-06-DD, e com 
data de primeira matrícula de 1987-10-DD. 

 
b) Pretende solicitar ao IMT, I.P., a atribuição de nova matrícula 

correspondente à data da primeira matrícula ou, em 
alternativa, à data da matrícula portuguesa. 

 
c) Atualmente a viatura está sujeita à tributação de IUC pela 

tabela aplicada a veículos matriculados até 2007-06-30. 
 

Nesse sentido, pretende a pessoa que requer a confirmação do 
entendimento de que, com a pretendida alteração da matrícula, a 
tributação em sede de IUC continue a ser a mesma aplicada até ao 
presente momento, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n.º 22-
A/2007, de 29/06. 
 
II - ANÁLISE 
 
De acordo com o novo paradigma da tributação dos veículos 
automóveis na fase da circulação, instituído pelo legislador aquando da 
Reforma da Tributação Automóvel operada pela Lei 22-A/2007, de 
29/06, e que aprovou o CIUC, o imposto passou a ser devido pela 
propriedade tal como atestada pelo registo ou pela matrícula, 
atribuídos em território nacional. 
 
Determina o n.º 1 do artigo 2.º do CIUC que, “O imposto único de 
circulação incide sobre os veículos das categorias [seguintes], 
matriculados ou registados em Portugal: (…)”. 
 
No mesmo seguimento, o artigo 6.º do CIUC que delimita o facto 
gerador do imposto, ou seja, “o facto que concretiza as normas de 
incidência subjetiva e objetiva, produzindo com isso o seu nascimento” 
e “em virtude do qual se considera nascida a obrigação tributária” (cf. 
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Sérgio Vasques, Os impostos Especiais de Consumo, Almedina, 2011, 
pags. 300-301), está dirigido à matrícula ou registo em território 
nacional. 
 
Acresce ainda que, de acordo com a conjugação do n.º 3 do artigo 6.º 
com o n.º 2 do artigo 4.º, ambos do CIUC, o período de tributação, no 
caso dos veículos das categorias A, B, C, D, e E, corresponde ao ano 
que se inicia na data da matrícula e, posteriormente, em cada um dos 
seus aniversários, ocorrendo a respetiva exigibilidade no primeiro dia 
de cada período de tributação. Assim, a conclusão será a de que, é na 
data em que a matrícula é atribuída que se define também o momento 
da exigibilidade do imposto, ou seja, o momento a partir do qual o 
credor tributário pode fazer valer, face ao devedor, o seu direito ao 
pagamento do imposto. 
 
Nestes termos, verifica a incidência objetiva – existência de um veículo 
tributável, a atribuição da respetiva matrícula, e determinado o sujeito 
passivo – nos termos do disposto no artigo 3.º, mostra-se 
integralmente definida a relação jurídica tributária, ficando assim 
reunidas as condições necessárias à exigibilidade do tributo. 
 
A ser assim, um dos elementos relevantes da tributação, será o da 
atribuição da matrícula em território nacional e do correspondente 
registo de propriedade, procedimentos levados a cabo pelas entidades 
legalmente qualificadas para o efeito. 
 
Realça-se que, são enquadrados na categoria A, os “automóveis ligeiros 
de passageiros e automóveis ligeiros de utilização mista com peso 
bruto não superior a 2500kg matriculados desde 1981 até à data da 
entrada em vigor do presente código”, ou seja, 1 de julho de 2007. 
 
Tendo o veículo sido matriculado em Portugal em 1997-06-DD, o 
mesmo recai no âmbito da categoria A, não relevando para o efeito, 
qualquer alteração da matrícula, seja em sede de incidência objetiva 
nem mesmo em sede de incidência temporal para efeitos de 
pagamento periódico do imposto. 
 
Concluindo-se que, a eventual atribuição de uma matrícula 
correspondente à data do veículo, ou seja, 1987-10-DD, ou à data da 
primeira matrícula em Portugal, não produzirá efeitos na delimitação da 
tributação em sede de IUC. 

 
 


