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Assunto: Dúvidas sobre o IABA aplicável às bebidas não alcoólicas 
 

Exmos. Senhores, 

 
A APOTEC – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, com sede na Rua 

Rodrigues Sampaio nº 50, 3º Esq., em Lisboa, contribuinte nº 500910847, na qualidade de 

Associação Profissional de inscrição livre, fundada em 1977, entidade sem fins lucrativos, 

Instituição de Utilidade Pública, membro da Comissão de Normalização Contabilística e entidade 

formadora certificada pela DGERT, vem por este meio questionar sobre o seguinte: 

1. O Orçamento do Estado para 2017 veio criar um novo imposto. 

2. O novo imposto especial aplica-se ao consumo de bebidas não alcoólicas. 

3. Como surgiram dúvidas sobre este assunto a AT elaborou um Ofício-Circulado em que 

afirma que “tendo especialmente em conta que os destinatários do novo dispositivo legal se 

encontram, em alguns casos, menos familiarizados com o regime dos IEC”. 

4. Da leitura do referido Ofício colocaram-se as seguintes dúvidas: 

a. O que deveremos entender por estatuto de depositário autorizado ou destinatário 

registado ou destinatário registado temporário? Um café, um restaurante, uma 

mercearia, um supermercado tem de requer algum destes estatutos? Se sim qual? 

b. O pedido do estatuto é feito em suporte papel? 

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 

Dr.ª HELENA MARIA ALVES BORGES 

Rua da Prata, n.º 10 – 2.º 

1149 027 LISBOA 

 

   

N/ Ref.ª:  
023-DC 

Data: 
08-02-2017 

mailto:geral@apotec.pt


   

 
 
 

 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TÉCNICOS DE 

CONTABILIDADE 
 

Instituição de Utilidade Pública – Fundada em 1977 

 

2__________________________________________________________________________________ 

Rua Rodrigues Sampaio, n.º 50 - 3.º Esq. - 1169-029 Lisboa 
Telefone 21 355 29 00  -  Fax  21 352 03 62/21 355 29 09 

geral@apotec.pt - http://www.apotec.pt  

 

c. Se a resposta à questão anterior for afirmativa, como saber qual alfândega ou 

delegação aduaneira em cuja jurisdição se situa o domicílio fiscal do operador 

económico ou o entreposto fiscal? 

d. As bebidas não alcoólicas que fizeram parte do inventário de um café, restaurante, 

uma mercearia, um supermercado, que foram adquiridas até 31 de janeiro de 

2017, o imposto é exigível? 

e. Em que consiste um e-DIC? 

f. Um café, restaurante, uma mercearia, um supermercado, vão ter um estatuto de 

IEC? 

g. Um sujeito passivo que não tenha o estatuto de IEC como pode saber se os 

produtos já tenham previamente sido introduzidos no consumo? 

h. Para o caso dos operadores económicos sem estatuto IEC e que não efectuem 

vendas directas a consumidores finais, como se comunicam as quantidades 

detidas a 1 de fevereiro? 

i. Será que este imposto pode introduzir uma obrigação contabilística de registo em 

inventário? Foi consultada a CNC (Comissão de Normalização Contabilística) sobre 

esta nova obrigação imposta às empresas? 

j. Devemos considerar que um café, restaurante, uma mercearia, um supermercado, 

efectuam vendas directas a consumidores finais? 

k. Podemos considerar, de acordo com n.º 13 do Ofício-Circulado n.º 35.071, de 2017-

01-25 que os bens detidos por um café, restaurante, uma mercearia, um 

supermercado, que se encontrem no mesmo local de venda, o imposto não é 

exigível? 

l. Se o armazém de um café, restaurante, mercearia e supermercado, for num local 

diferente do estabelecimento onde se exerce a actividade, o imposto já se torna 

exigível? 

m. O que se entende por “contabilizar e declarar”, até 15 de abril, as quantidades de 

inventário não vendidas, discriminando por produto e taxa? Não era intenção do 

Governo no “SIMPLEX+” reduzir o número de empresas que são obrigadas a 

inventário permanente? 
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n. Será que por via do Ofício-Circulado n.º 35.071, de 2017-01-25, não estamos a 

obrigar as empresas a terem Sistema de Inventário Permanente? Recorda-se que 

AT e a CNC já vieram a ter entendimentos diferentes, ainda recentemente sobre 

esta obrigação. 

o. Como se comunicam as quantidades referidas na alínea m)? Em que formulário? É 

entregue em suporte papel? A que entidade? 

p. No caso de empresas com actividade mista, como se demonstra as vendas a 

consumidores finais se a empresa não tiver inventário permanente? 

q. Será que a AT não deveria utilizar a informação que já recebe via e-fatura para 

simplificar a vida das empresas e dos contabilistas certificados e reduzir os custos 

de contexto das empresas? 

r. No ponto n.º 18 do Ofício-Circulado n.º 35.071, de 2017-01-25, está incluído uma 

micro-unidade que venda estes produtos a consumidores finais? 

Como se poderá constatar, existe um número considerável de dúvidas que deveriam ser 

esclarecidas quanto antes, pois nesta fase as empresas têm um conjunto de obrigações 

contabilísticas (encerramento de contas até 31 de março) e fiscais (envio da declaração periódica 

do IVA do último trimestre de 2016 até 15 de fevereiro, envio da DMR de janeiro até 10 de 

fevereiro, envio da DMR de fevereiro até 10 de março, comunicação das faturas de janeiro até 20 

de fevereiro e as de fevereiro até 20 de março) que não se compadecem com novas obrigações 

anunciadas no final de janeiro para serem cumpridas em fevereiro e março. 

 

Assim, solicitamos que V. Ex.ª se digne a enviar-nos uma resposta às questões formuladas de modo 

que os nossos associados possam cumprir com rigor e atempadamente as novas obrigações criadas.  

 

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos.  

 

Manuel Patuleia 

Presidente da Direcção Central 
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