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LEI N.º 92/2017 – LIMITAÇÕES AO PAGAMENTO EM NUMERÁRIO

Entrou em vigor – no dia 23 de agosto de 2017 – a Lei que vem proibir o pagamento e recebimento 

em numerário de quantias iguais ou superiores a determinados montantes. Apesar de a proibição 

agora imposta incidir, em regra, sobre transações que envolvam montantes iguais ou superiores a 

€3.000, os limites aplicáveis variam em função das particularidades da situação. 

  
Objeto Sujeito Respetivo enquadramento Limite 

Pagamentos 

Pessoa singular 

Residente  
Sem contabilidade 

organizada €3.000 

Com contabilidade 

organizada €1.000*  

Não residente  

Não atuando na 

qualidade de 

empresário ou 

comerciante 
€10.000 

Atuando na qualidade 

de empresário ou 

comerciante 

€3.000 

Pessoa coletiva 
Residente 

€1.000*  

Não residente 
Pagamento de 

impostos Em qualquer caso €500 

* Nestes casos, os pagamentos iguais ou superiores a estes montantes devem ser efetuados através de meio que 

permita a identificação do respetivo destinatário, designadamente transferência bancária, cheque nominativo ou 

débito direto. 

Em relação aos recebimentos, os sujeitos supra mencionados deverão – sob pena de aplicação de 

coima – respeitar o limite geral de €3.000 ou, caso estejam a receber dinheiro por parte de uma 

pessoa singular não residente e que não atue na qualidade de empresário ou comerciante, o limite 



 

 

de €10.000. Quanto ao limite de €1.000 previsto para pagamentos em numerário realizados por 

pessoas coletivas ou pessoas singulares com contabilidade organizada, trata-se de um limite imposto 

nos pagamentos (e não nos recebimentos) realizados pelos referidos sujeitos, cuja violação pode 

levar à aplicação de uma coima ao sujeito que efetua o pagamento.   

 

No caso de o pagamento ser realizado em moeda estrangeira, os limites acima enunciados aplicar- 

-se-ão aos montantes equivalentes na divisa em causa. 

 

A Lei em apreço – Lei n.º 92/2017, de 22 de agosto – procedeu assim à alteração da Lei Geral 

Tributária e do Regime Geral das Infrações Tributárias, no seguimento da transposição da Diretiva 

(UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção 

da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento 

do terrorismo. 

 

Entrada em vigor 

Este novo enquadramento legal aplica-se a qualquer pagamento realizado após o dia 23 de agosto, 

ainda que a transação que lhe tenha dado origem tenha sido anterior a essa data.  

 

Conceito de Transação 

Suscita-se a questão de saber se o conceito de “transação” – não definido na Lei –, deve abranger 

apenas as transações onerosas ou também as transações efetuadas a título gratuito. Fazendo a Lei 

referência a “transações de qualquer natureza”, deverá entender-se que a mesma pretende 

abranger qualquer negócio jurídico através do qual se proceda a uma transferência de dinheiro. 

Assim, incluem-se neste conceito – e ficando por isso abrangidos pelos limites acima expostos – não 

apenas a compra e venda de bens e a prestação de serviços, mas também, por exemplo, as 

liberalidades e as doações.  

Na determinação do limite aplicável, devem ser considerados de forma agregada todos os 

pagamentos associados à venda de bens ou prestação de serviços, ainda que não excedam aquele 

limite se considerados de forma fracionada. Visa-se com este preceito evitar que se criem 

mecanismos fraudulentos que permitam contornar os limites impostos. A Lei não define, contudo, 

critérios para a delimitação temporal destes pagamentos, nem esclarece se respeitam a uma 

transação ou várias transações, de venda de bens ou prestação de serviços, dificultando a tarefa 

interpretativa dos sujeitos a ela obrigados. 

 

 

  



 

 

Identificação dos sujeitos 

Perante uma transação, dado que os sujeitos nela envolvidos têm a obrigação de assegurar o 

cumprimento dos limites previstos na Lei quanto ao pagamento e recebimento em numerário, 

deverão ser adotadas as diligências necessárias para aferir o enquadramento legal da cada sujeito. 

É aconselhável aos comerciantes que regularmente realizem transações que envolvam montantes 

iguais ou superiores aos limites previstos na Lei que implementem procedimentos internos aptos à 

aferição daquele enquadramento legal, recaindo contudo sobre as respetivas contrapartes a 

responsabilidade pela veracidade e conformidade das declarações prestadas para aquele efeito. 

 

Exclusão do regime 

Cabe referir que os limites aqui enunciados não se aplicam no caso de operações com entidades 

financeiras, cujo objeto legal compreenda a receção de depósitos, a prestação de serviços de 

pagamento, a emissão de moeda eletrónica ou a realização de operações de câmbio manual, nos 

pagamentos decorrentes de decisões ou ordens judiciais e em situações excecionadas em lei 

especial. 

Ao contrário do recomendado pelo Banco Central Europeu, o legislador não excecionou o pagamento 

em numerário em situações imperiosas ou, por exemplo, quando não esteja disponível, no momento 

e no local de pagamento, um prestador de serviços (p.ex. o comummente denominado Multibanco). 

De igual forma, não se encontra excecionada a situação em que, ultrapassando o limiar imposto, as 

partes consigam garantir a rastreabilidade do pagamento através da identificação do montante, do 

motivo da transação e das partes envolvidas. 

 

Sanções 

A realização de transações em violação dos limites acima referidos é punível com coima de €180 a 

€4.500 para as pessoas singulares e de €360 a €9.000 para as pessoas coletivas. 
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