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“Há um agravamento da 
tributação do crédito ao consumo.” 
Maria Antónia Torres, Partner

Imposto do Selo
Aumento da tributação  
do crédito ao consumo  

A manutenção em vigor da norma que prevê, 
até 31 de dezembro de 2018, o agravamento, 
em 50%, das taxas de Imposto do Selo sobre 
crédito ao consumo, foi este ano acompanhada 
por uma proposta de aumento das taxas base.

Assim, no caso de crédito de prazo inferior a 
1 ano, a taxa passará para 0,12% por mês ou 
fração (atualmente 0,105%), e, no caso de 
crédito de prazo superior a 1 ano, para 1,5% 
(atualmente 0,9%, sendo a taxa de 1,5% já 
aplicada a crédito de prazo superior a 5 anos). 
No crédito por prazo indeterminado, a taxa 
aplicável sobre a média mensal da dívida 
passará para 0,12% (atualmente 0,105%). 
 

Encargo do imposto em seguros 
de grupo contributivo

Prevê-se que o encargo de imposto relativo 
a seguros de grupo contributivo seja dos 
segurados, proporcionalmente ao prémio que 
suportem.

Pagamento de imposto sobre 
valor líquido global dos 
organismos de investimento 
coletivo (OIC)

O Imposto do Selo sobre o valor líquido global 
dos OIC, a ser liquidado trimestralmente, passa 
a ser pago até ao dia 20 do mês seguinte ao final 
do trimestre (atualmente o pagamento é até ao 
final do mês seguinte ao final do trimestre).

Compensação do imposto 

A compensação do imposto liquidado, em 
resultado de anulação de operações ou redução 
do valor tributável, passa a poder ser efetuada 
por todos os sujeitos passivos do imposto, exceto 
locadores e sublocadores de arrendamentos 
e subarrendamentos. A compensação pode 
ser feita em quaisquer entregas de imposto 
seguintes e não apenas relativamente à mesma 
verba da Tabela, como atualmente. O prazo 
para a compensação do Imposto do Selo é 
alargado de um para dois anos.
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Contactos

Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento profissional adequado ao caso concreto. A PwC não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente 
de decisão tomada com base na informação aqui descrita.

© 2017 PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. Todos os direitos reservados. PwC refere-se à PwC Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede PwC. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma  
e independente. Para mais informações consulte www.pwc.com/structure.
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Lisboa 
Palácio Sottomayor
Rua Sousa Martins, 1 - 2º 
1069-316 Lisboa, Portugal
Tel: (+351) 213 599 000 
Fax: (+351) 213 599 999

Luanda
Edifício Presidente
Largo 17 de Setembro n.º 3 
1º andar – Sala 137
Luanda – República de Angola
Tel: (+244) 227 286 109
Fax: (+244) 222 311 213

Porto
o’Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, 1430 - 5º 
4150-074 Porto, Portugal 
Tel. (+351) 225 433 000
Fax. (+351) 225 433 499

Praia
Edifício BAI Center, Piso 2 Direito
Avenida Cidade de Lisboa 
C.P. 303 Cidade da Praia,  
República de Cabo Verde 
Tel:  (+238) 261 5934
Fax: (+238) 261 6028
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