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Getting to the point
Lei n. º 22/2017, de 23 de maio
Foi publicada a Lei n.º 22/2017, de 23 de maio, que altera o Código do
Imposto do Selo, aprovado em anexo à Lei n.º 150/99, de 11 de setembro,
clarificando o titular do interesse económico nas taxas relativas a operações
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A Lei n.º 22/2017, de 23 de maio, veio aditar uma nova alínea ao n.º 3 do
artigo 3.º do Código do Imposto do Selo, a alínea h), a qual estabelece que,
“Nas operações de pagamento baseadas em cartões, previstas na verba
17.3.4. da Tabela Geral do Imposto do Selo”, consideram-se titulares do
interesse económico, “as instituições de crédito, sociedades financeiras ou
outras entidades a elas legalmente equiparadas e quaisquer outras
instituições financeiras a quem aquelas forem devidas”, sendo-lhes
imputado, assim, o encargo do imposto.
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Entrada em vigor
A Lei n.º 22/2017, de 23 de maio, entra em vigor no dia 24 de maio de
2017.
Para mais detalhes, consulte a Lei n.º 22/2017, de 23 de maio.
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clientes. Para aceder à descrição detalhada da estrutura legal da DTTL e suas firmas membro consulte www.deloitte.com/pt/about
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assumem o compromisso de criar um impacte relevante na sociedade.
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profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (a “Rede Deloitte”).
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