
 

 

N/Ref. 146/15                  Angra do Heroísmo, Dezembro de 2015 

 
Assunto: ALTERAÇÃO AO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE JUSTIFICAÇÃO PARA A 
INUTILIZAÇÃO DE ESTAMPILHAS NOS PRODUTOS DE TABACO MANUFATURADO.   
 
 

Caro Associado, 
 
Leva-se ao seu conhecimento a Portaria n.º 329/2015, de 5 de outubro, publicada no 

Diário da República, 1.ª série, n.º 194, de 5 de outubro de 2015, a qual vem alterar a 

Portaria n.º 1295/2007, de 1 de outubro que aprovou o modelo e as especificações 

técnicas da estampilha especial aplicável aos tabacos manufaturados e determinou as 

regras relativas às formalidades para a respetiva requisição, fornecimento e controlo.  

 

Com efeito, a Portaria n.º 1295/2007, de 1 de outubro veio estabelecer no seu n.º 21 

que a inutilização de estampilhas especiais para a selagem dos produtos de tabaco 

manufaturado deve ser solicitada às autoridades aduaneiras, com indicação do local, 

data e motivos justificativos, sendo obrigatoriamente efetuada sob controlo presencial 

daquelas, lavrando-se o respetivo auto, que identificará, designadamente, o tipo de 

produto, o espaço fiscal e o ano económico a que respeitam as estampilhas, 

procedendo-se, ainda, ao registo na conta corrente.  

 

Contudo os n.ºs 23 e 24.º estabelecem um procedimento simplificado de justificação 

para a inutilização de estampilhas ocorrida durante o processo produtivo, nos termos 

do qual as estampilhas inutilizadas consideram-se automaticamente justificadas desde 

que não ultrapassem a percentagem de 1,5% das estampilhas consumidas 

anualmente, no decorrer do processo produtivo. 

 

Face às inovações tecnológicas entretanto implementadas no processo produtivo dos 

operadores económicos, entende-se agora que tal percentagem é excessiva, alterando 

pela presente portaria, a percentagem de 1,5% para 1% das estampilhas anualmente 

consumidas. 

  



 

 

Assim sendo o n.º 24 da Portaria n.º 1295/2007, de 1 de outubro passará a ter a 

seguinte redação:  

«Para efeitos do número anterior, consideram-se automaticamente justificadas as 

inutilizações de estampilhas até ao limite de 1% das estampilhas consumidas 

anualmente, no decorrer do processo produtivo.» 

  

 A alteração aprovada pela Portaria n.º 329/2015, de 5 de outubro produz efeitos a 

partir do dia 1 de janeiro de 2016.   

 

A presente circular não dispensa a leitura dos diplomas legais, que poderá consultar 

em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1450116069.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 
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