
 

 
 

 

QUE OPERAÇÕES 
PAGAM IMPOSTO 
DO SELO 

 

ISENÇÕES 

Quem está isento? 

Que operações estão 

isentas? 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

QUEM TEM QUE 
PAGAR O IMPOSTO 
DO SELO 

 

VALOR 
TRIBUTÁVEL DOS 
IMÓVEIS 

 

QUANDO É 
DEVIDO O 
PAGAMENTO? 
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TAXAS 

Verba 

da TGIS 

Facto sujeito a imposto Base de incidência Taxa 

1. Aquisição de bens 

1.1 Transmissão onerosa ou por doação de direitos reais 

sobre imóveis (direito do propriedade e das suas 

figuras parcelares). 

Resolução, invalidade ou extinção do contrato por 

acordo de ambas as partes 

Valor do imóvel 0,8% 

1.2  Aquisição gratuita de bens, incluindo por usucapião Valor do bem 10% 

2. Arrendamento e subarrendamento Valor da renda 10% 

4. Cheques emitidos em território nacional Por cada cheque € 0,05 

10. Garantias das obrigações 

(aval, caução, fiança, garantia bancária autónoma, hipoteca, penhor, seguro-caução e todas as formas 

de cujo conteúdo se extraia a obrigação do garante pelo cumprimento da obrigação em substituição do 

devedor principal, salvo quando acessórias de contratos tributados em Imposto de selo) 

10.1 Garantias das obrigações Sobre o valor da garantia quando 

prazo inferior a 1 ano  

 

0,04% 

10.2 Garantias das obrigações 

 

Sobre o valor da garantia com 

Prazo igual ou superior 1 ano 

0,04% 

10.3 Garantias das obrigações 

 

Sobre o valor da garantia sem 

prazo ou por prazo superior a 5 

anos 

0,6% 

 



 

 
 

 

11. Jogo 

11.1 Apostas de jogo não sujeitas ao regime dos impostos especiais sobre o jogo 

11.1.1 Apostas mútuas Valor da aposta 25% 

11.1.2 Outras apostas Valor da aposta 25% 

11.2 Prémios de bingo, rifas e jogo do loto e quaisquer sorteios ou concurso com exceção dos prémios dos 

jogos sociais  

11.2.1 Bingo  Valor líquido acrescido de 10% 25% 

11.2.2 Restantes Valor líquido acrescido de 10% 35% 

11.3 Jogos sociais do Estado: Euromilhões, Lotaria Nacional, 

Lotaria Instantânea, totobola, totoloto e joker e apostas 

desportivas à cota de base territorial 

Sobre o montante recebido 4,5% 

11.4 Jogos sociais do Estado: Euromilhões, Lotaria Nacional, 

Lotaria Instantânea, totobola, totoloto e joker e apostas 

desportivas à cota de base territorial 

sobre o montante recebido que 

exceder os € 5000 

20% 

17.  Operações financeiras 

17.1  Concessão de crédito a qualquer título, exceto se crédito a consumidores, incluindo cessão de créditos, 

factoring e as operações de tesouraria. 

 É considerado como concessão de crédito a prorrogação do prazo do contrato 

17.1.1  Crédito de prazo inferior a 1 ano Valor do empréstimo 0,04% 

17.1.2 Crédito de prazo igual ou superior a 1 ano Valor do empréstimo 0,50% 

17.1.3 Crédito de prazo igual ou superior a 5 anos Valor do empréstimo 0,60% 

17.1.4 Crédito utilizado sob a forma de conta corrente, 

descoberto bancário ou qualquer outra forma em que o 

prazo do crédito não esteja determinado 

Média mensal obtida através da soma 

dos saldos em dívida apurados 

diariamente a dividir por 30 

0,04% 

17.2 Concessão de crédito ao consumo, considerando-se como concessão de crédito a prorrogação do prazo do 

contrato, em função do prazo do mesmo 

17.2.1 Crédito de prazo inferior a 1 ano Valor do empréstimo 0,07% 

17.2.2 Crédito de prazo igual ou superior a 1 ano Valor do empréstimo 0,90% 

17.2.3 Crédito de prazo igual ou superior a 5 anos Valor do empréstimo 1% 

17.2.3 Crédito utilizado sob a forma de conta corrente, 

descoberto bancário ou qualquer outra forma em que o 

prazo do crédito não esteja determinado 

Média mensal obtida através da soma 

dos saldos em dívida apurados 

diariamente a dividir por 30 

0,07% 

 



 

 
 

17.3 Operações realizadas por ou com intermediação de instituições de crédito, sociedades financeiras ou outras 

entidades a elas legalmente equiparadas 

17.3.1 Juros por, nomeadamente, desconto de letras, bilhetes do tesouro e 

empréstimos 

Valor cobrado 4% 

17.3.2 Prémios e juros por letras tomadas, letras a receber por conta alheia Valor cobrado 4% 

17.3.3 Comissões por garantias prestadas Valor cobrado 3% 

17.3.4 Outras comissões e contraprestações por serviços financeiros Valor cobrado 4% 

18. Precatórios cheques ou mandados para levantamento e entrega de 

dinheiro ou valores existentes em instituições de crédito 

Importância a entregar ou 

levantar 

0,5% 

21. Reporte  Valor do contrato 0,5% 

22.  Seguros 

22.1. Apólices de seguro 

22.1.1 Seguros do ramo “Caução” Valor do prémio 3% 

22.1.2  Seguros dos ramos “Acidentes”, “Doenças” e “Crédito”,  “Agrícola” e 

“Pecuário” 

Valor do prémio 5% 

22.1.3 Seguro de mercadorias Valor do prémio 5% 

22.1.4 Seguro de embarcações e aeronaves Valor do prémio 5% 

22.1.5 Seguros de outros ramos Valor do prémio 9% 

23. Títulos de crédito 

23.1 Letras Valor da letra, com o mínimo 

de € 1 

0,5% 

23.2 Livranças Valor da livrança, com o 

mínimo de € 1 

0,5% 

23.3 Ordens e escritos de qualquer natureza, exceto cheques, nos quais se 

determine pagamento com cláusula à ordem ou à disposição 

Valor da ordem ou escrito, 

com o mínimo de € 1 

0,5% 

23.4 Extratos de faturas Valor da fatura, com o 

mínimo de € 0,5 

0,5% 

 



 

 
 

 

 

 

COMUNICAÇÃO DOS CONTRATOS 
DE ARRENDAMENTO 

27. Transferências onerosas de atividades ou exploração de serviços 

27.1 Trespasses de estabelecimento comercial, industrial ou agrícola Sobre o seu valor 5% 

27.2  Subconcessões e trespasses de concessões feitos pelo Estado, 

pelas Regiões Autónomas ou pelas Autarquias Locais  

Sobre o seu valor 5% 

28. Propriedade, usufruto ou direito de superfície de prédios urbanos 

cujo valor patrimonial tributário seja igual ou superior a € 

1.000.000 

Valor patrimonial 

tributário para efeitos de 

IMI 

5% 

28.1 Por prédio habitacional ou por terreno para construção de 

habitação  
1% 

28.2 Por prédio quando os sujeitos passivos pessoas coletivas sejam 

residentes em off shore  
7,5% 

29. Valor líquido global dos organismos de investimento coletivoque se constituam e operem de acordo com a 

legislação nacional  

29.1 Organismos de investimento coletivo que invistam, exclusivamente, 

eminstrumentos do mercado monetário e depósitos 

Sobre o valor, por cada 

trimestre 

0,0025% 

29.2 Outros organismos de investimento coletivo Sobre o valor, por cada 

trimestre 

0,00125% 

 

https://imoveis.portaldasfinancas.gov.pt/arrendamento/
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/


 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


