Cer�ﬁcado para isenção de ISV
É obrigatório o envio de toda a documentação solicitada.
Requerimento de emissão de cer�ﬁcado consular para instrução de pedido de isenção de ISV (modelo em
anexo).
Cópia do �tulo de propriedade do veículo a importar para Portugal.
Comprova�vos de residência no Reino Unido por período superior a 6 meses (v.g. recibos de vencimento,
provas de desconto para efeitos de saúde e reforma, inscrição no GP, recibos de renda de casa, contas de
água/eletricidade/gás).
Comprova�vos de cancelamento da residência no Reino Unido (v.g. cancelamento da inscrição no GP,
cancelamento do fornecimento de água/eletricidade/gás).
Comprova�vo do estabelecimento de residência em Portugal (v.g. atestado de residência, a emi�r por Junta
de Freguesia).
Declaração, sob compromisso de honra, de estabelecimento e cancelamento da residência habitual no
Reino Unido, da sua transferência para Portugal, e de propriedade do veículo por período superior a seis
meses (modelo em anexo).
Cópia do Bilhete de Iden�dade/ Cartão de Cidadão/ Passaporte.
Cheque internacional em Libras ou Postal Order do Reino Unido.
Telefone em Portugal:
Telefone no RU:
Endereço de email:

O requerimento, acompanhado da respe�va documentação, deve ser reme�do por via postal para o Consulado
Geral de Portugal em Londres, sito em 3 Portland Place, London, W1B 1HR .
Para instrução do pedido de emissão do cer�ﬁcado, o Consulado Geral de Portugal em Londres reserva-se o direito
de exigir quaisquer elementos de informação ou probatórios suplementares.

Pagamento no Reino Unido (Postal Order)

Pagamento de Portugal (correio)

£87,46 por Postal Order (inclui despesas de
expedição)

£115,21 por cheque internacional em libras
(inclui despesas de expedição)

Enviar requerimento e todos os documentos
necessários e um envelope auto-endereçado para:

Enviar requerimento e todos os documentos
necessários e um envelope auto-endereçado para:

Please, send the form, a�aching all the required documents
and a self-addressed envelope to:

Please, send the form, a�aching all the required documents
and a self-addressed envelope to:

Consulate General of Portugal in London
3 Portland Place, W1B 1HR
London United Kingdom

Consulate General of Portugal in London
3 Portland Place, W1B 1HR
London United Kingdom

CERTIFICADO PARA ISENÇÃO DE ISV

REQUERIMENTO

Exma. Senhora Cônsul Geral de Portugal em Londres,

___________________________________________________________ ,
no estado civil de __________________ , natural de __________________,
titular do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão / Passaporte n.º
____________________ , válido até ____ / ____ / _______ , com NIF
____________________ , requer a V. Exa. a emissão de um certificado
consular para instrução de pedido de isenção de ISV relativamente ao veículo
automóvel da marca ____________________________________, modelo
_______________________, com matrícula ________________________,
ao abrigo do disposto nos artigos 58.º e seguintes do Código do Imposto
sobre Veículos.

_____________________ , ___ de ___ de _____ .

O Requerente, ________________________________________________

DECLARAÇÃO

___________________________________________________________ ,
no estado civil de __________________ , natural de ___________________
titular do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão / Passaporte n.º
____________________ , válido até ____ / ____ / _______ , com NIF
____________________ , declara sob compromisso de honra que:
(i) estabeleceu a sua residência no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda
do Norte em ____ / ____ / ________, tendo como última morada
____________________________________________________________,
(ii) cancelou definitivamente a residência no Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte em ____ / ____ / ________;
(iii) transferiu a residência para Portugal a partir do dia ____ / ____ /
________, estando a residir em ___________________________________
____________________________________________________________;
(iv)

foi

proprietário(a)

do

veículo

automóvel

da

marca

___________________________, modelo ________________________,
com matrícula ________________________, no Reino Unido da GrãBretanha e Irlanda do Norte, por um período superior a seis meses.

_____________________ , ___ de ___ de _____ .

O Declarante, ________________________________________________

