
Atualização das taxas de ISV e de IUC 
Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2019

Veículo A
(SUV)

Veículo B
(Diesel)

Veículo C
(Pequeno SUV Híbrido)

Veículo D

Veículo E

Cilindrada 
(cm3)

5461 278 319 43.531,90 836,76 52.235,66 847,64 49.231,80 847,64 5.699,90 10,88

2200 Já  utilizava 
WLTP

132 Já  utilizava 
WLTP

Já  utilizava 
WLTP

9.524,64 258,78 6.685,27 224,33 (2.707,33) (31,38)

2500 115 122 7.211,78 201,58 7.616,46 238,66 7.163,71 204,21 (48,07) 2,62

1500 99 104 2.017,82 134,98 2.105,14 136,72 1.969,92 136,72 (47,90) 1,75

1199 Já  utilizava 
WLTP

129 Já  utilizava 
WLTP

135,49 1.317,02 137,26 573,81 102,81 (731,91) (32,68)

Emissão de 
CO2 (g/Km) 

NEDC

Emissão de 
CO2 (g/Km) 

WLTP
ISV IUC ISV IUC ISV IUC Variação 

ISV
Variação 

IUC

Taxas aplicáveis em 
2019 (sem redução) 

a Emissões WLTP

Taxas propostas para 
2019 e Emissões WLTP 

[Regime Transitório]

Taxas aplicáveis 
em 2018 a 

Emissões NEDC
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