12 de fevereiro de 2016

Tax News Flash n.º 5/2016
Getting to the point

Atualização do valor das taxas de ISP
Foi publicada a Portaria n.º 24-A/2016, de 11 de
fevereiro, que atualiza o valor das taxas unitárias
do imposto sobre os produtos petrolíferos e
energéticos (ISP) aplicáveis no Continente à
gasolina, ao gasóleo rodoviário e ao gasóleo
colorido e marcado.



Gasóleo classificado pelos códigos NC 2710
19 41 a 2710 19 49 - € 338,41 por 1.000 litros;



Gasóleo colorido e marcado classificado pelos
códigos NC 2710 19 41 a 2710 19 49 € 107,51 por 1.000 litros.

O valor das taxas é atualizado em € 0,06 por litro
para a gasolina com teor de chumbo igual ou
inferior a 0,013 g por litro e para o gasóleo
rodoviário. No caso do gasóleo colorido e marcado
o aumento é de € 0,03 por litro.

Entrada em vigor
As novas taxas entram em vigor no dia 12 de
fevereiro de 2016.
Consulte a Portaria aqui.

Assim, as taxas de ISP passam a ser as
seguintes:


Gasolina com teor de chumbo igual ou inferior
a 0,013 g por litro, classificada pelos códigos
NC 2710 11 41 a 2710 11 49 - € 578,95 por
1.000 litros;

Para mais informações, por favor contacte-nos:
Lisboa

+351 210 427 500

Porto

+351 225 439 200
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