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Modelos Financeiros
Tema:



Impostos

“Os impostos são o preço que pagamos pela civilização”
Clotilde Celorico Palma in A Joaninha e os Impostos

“Impostos são o preço que pagamos por viver numa sociedade

civilizada”
Cidália Lopes in A Joana e os Impostos

Livros

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/Cidadania/Saber_mais/Paginas/A_Joana_e_os_Impostos.aspx


Alguns Impostos que existem em Portugal?

• IVA (1984) – Imposto de valor acrescentado



Alguns impostos que existem em Portugal:

• IRS (1989) – Imposto sobre o 

rendimento de pessoas singulares



Alguns Impostos que existem em Portugal:

• IRC – Imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas



Que tipos de impostos existem em Portugal:

• IS (1960) – Imposto de selo (o mais antigo imposto de Portugal, foi
reformulado em 2000).



Que tipos de Impostos existem em Portugal:

• Contribuição Audiovisual



Que tipos de Impostos existem em Portugal:

• IUC (2007) – Imposto único de circulação (substitui o selo automóvel)



Que tipos de Impostos existem em Portugal:

• IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis



Alguns impostos que existem em Portugal?

• IMT (substitui a SISA em 2004)  –

Imposto Municipal sobre a 

Transmissão Onerosa de Imóveis.



Alguns impostos que existem em Portugal?

• ISP – Imposto sobre os produtos petrolíferos



Revisões: 



Revisões:                                 

Queria comprar em casaco que custava 250€.

Quando estava em saldos comprei-o com um desconto de 35%. 

Quanto paguei pelo casaco? 





Revisões: 

Quando cheguei ao balcão para fazer o pagamento, encontrei uma tshirt que

custava 10€.

Fiquei muito contente e decidi comprar. A sra. da loja informou-me que o preço 

que estava marcado estava errado e afinal esta não tinha o desconto do 30% tal 

como indicava.

Afinal, quanto custava a camisola? 





Revisões: 



IVA – Imposto sobre o valor acrescentado

A taxa reduzida:

• Bens de primeira necessidade (como pão, leite e derivados, carne e 

legumes);

• Publicações periódicas (jornais, revistas);

• Alguns produtos farmacêuticos (medicamentos, aparelhos ortopédicos, 

considerados essenciais);

• Cadeiras para transporte de passageiros…



IVA – Imposto sobre o valor acrescentado

A taxa intermédia:

• Conservas de carne e miudezas comestíveis.

• Conservas de peixes e de moluscos

• Aperitivos ou snacks à base de estrudidos de milho e trigo, à base de 

milho moído e frito ou de fécula de batata, em embalagens individuais.

• …..



IVA – Imposto sobre o valor acrescentado

A taxa normal:

• Todos os que não estão nas listas anteriores

Finanças

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/c-iva-listas.aspx


IVA – Imposto sobre o valor acrescentado

Exercício:

Qual o valor do imposto pago?

Qual o valor final da fatura?





IVA – Imposto sobre o valor acrescentado

Exercício:

Qual o valor do produto antes de 

ter sido aplicado o IVA?


