
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Consulado Geral de Portugal em Estrasburgo 
16, Rue Wimpheling - 67000 Strasbourg 

Tel: 0033 (0)388456040  Fax: 0033 (0)388605449  

Email: consulado.estrasburgo@mne.pt 

 

R. S. 

NOTA INFORMATIVA 

ASSUNTO: Isenção do imposto sobre veículos (ISV). Lei nº 22-A, de 29 de Junho de 2007. 

 

Condições da isenção do imposto sobre veículos (ISV) por ocasião da transferência de residência de um Estado-

Membro ou de um país terceiro para Portugal. Lei nº 22-A, de 29 de Junho: 

 Permanência do interessado no Estado-membro ou país terceiro de proveniência, pelo menos, 12 meses; 

 Possuir carta de condução válida pelo menos há 12 meses; 

 Ser proprietário do veículo há pelo menos 6 meses antes da transferência da residência, contados a partir da data de 

emissão do título de registo de propriedade; 

 Ser maior de 18 anos; 

 Apenas poderá beneficiar da isenção uma vez em cada 10 anos; 

 Durante o primeiro ano o veículo não pode ser alienado, alugado ou emprestado. Do segundo ao quinto ano pode ser 

alienado, mas fica sujeito ao pagamento de imposto residual, calculado proporcionalmente ao tempo que falta para o 

termo de 5 anos, segundo as taxas em vigor na data de concessão do benefício. Passados cinco anos, o veículo fica 

livremente transaccionável. 

Documentos necessários a apresentar ou a enviar para emissão do certificado comprovativo do início e do 

cancelamento da residência em França, referido na alínea d) do artigo 61º da referida Lei  

 Bilhete de identidade ou cartão de cidadão válido; 

 Carta de condução em cópia conforme;  

 Livrete do automóvel em cópia conforme; 

 Documentos comprovativos da residência durante os últimos 12 meses em França – exemplo: 

 folhas de salário dos últimos 12 meses; 

 e 

 documentos da vida quotidiana que atestem a residência em França, designadamente recibos renda da casa, facturas 

água ou electricidade, vencimento ou prova de descontos para efeitos de saúde, impostos em França, “carte de 

séjour” se a tiver,  

 e documento da caixa de saúde que comprove a rescisão em França. 

Nota: As pessoas já reformadas poderão apresentar comprovativos da residência em França, nos últimos 12 meses, através 

de documentos correspondentes aos descontos para efeitos de saúde e reforma, “notifications d’atribution d’une retraite”, 

extractos bancários, impostos em França, requerimento S1 (baixa da caixa), rescisão da casa, etc. 

 Declaração de regresso definitivo a subscrever no Consulado e Atestado da Junta de Freguesia do local da residência 

atestando a data (dia, mês e ano) do regresso a Portugal em original, caso já tenha regressado a Portugal e preencha os 

requisitos para legalizar o veículo; 

  A importância de 100,00 Euros + 8,00 se o certificado for enviado por correio registado. O pagamento da referida 

quantia poderá ser feito em numerário, cheque sobre bancos com agências em França ou Vale postal internacional.  

Nota: O requerente tem de estar inscrito no Posto Consular e a Inscrição Consular deve estar devidamente actualizada. Se 

não estiver deverá proceder previamente à sua inscrição. 

O pedido de isenção de ISV deve ser apresentado na alfândega, no prazo máximo de 6 meses a contar da data de 

transferência de residência. 

A presente informação não dispensa a consulta da legislação em vigor. 

Para mais esclarecimentos e para conhecer quais os documentos a apresentar aquando do pedido de isenção de ISV 

na alfândega do local da sua residência deverá consultar o site: 

http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/informacao_aduaneira/Veiculos/isv_index.htm – “informação Aduaneira – Imposto 

sobre Veículos – Isenção ISV ocasião transferência residência Estado-membro ou país terceiro para Portugal.” 

Obs.: Os documentos a enviar pelo correio devem ser fotocópias autenticadas e não os originais. 

Estrasburgo, 21 de junho de 2018. 

http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/informacao_aduaneira/Veiculos/isv_index.htm


 

DECLARAÇÃO 

 

Nome _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

estado civil _____________________, natural da freguesia de ____________________ 

_____________________, concelho de ______________________________________ 

com residência em _______________________________________________________ 

______________________, França, contribuinte fiscal n.º _______________________, 

titular do bilhete de identidade / cartão do cidadão / passaporte nº. _________________ 

emitido em ____/____/_____, válido até ____/____/_______ (nome entidade emissora) 

______________________________________________________________________ 

declaro por minha honra que resido em França desde _____/______/_________ e que 

regresso a Portugal no dia _______de ____________________de 20___, indo residir 

para __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

(localidade) ____________________________, _______/_______/________ 

 

__________________________________________________________ 

(Assinatura como consta do bilhete de identidade ou do cartão do cidadão) 


