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PROPOSTA DE ALTERAÇÕES

PROJETO DE LEI N.° 7371X111

Aumenta a transparência fiscal dos combustíveis por via de uma

informação mais detalhada aos consumidores

«Artigo 1.0

(. .

1 - A presente Lei estabelece os procedimentos necessários para a

implementação de um sistema de faturação detalhada em todos os postos de

abastecimento de combustíveis onde se processe o armazenamento, o

abastecimento e a comercialização de combustíveis.
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Artigo 4.°

Sem prejuízo do estipulado em legislação e regulamentação, da fatura emitida

dever constar obrigatoriamente o preço líquido de imposto e todos os

elementos a ele relativo, como as taxas e os impostos que integram o preço

final, por forma a que seja inequivocamente definido o Imposto sobre o
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Valor Acrescentado (IVA), o Imposto sobre os Produtos Petroliferos (ISP) e

a quantidade e o preço da incorporação de biocombustíveis.

Artigo 5.°

Entidade Nacional para o Setor Energético, E. P. E.

(ENSE, E.P.E.)

No âmbito das suas competências de fiscalização e de defesa dos

consumidores, a Entidade Nacional para o Setor Energético, E. P. E. (ENSE,

E.P.E.) fica responsável pela avaliação da implementação do presente

diploma.

Artigo 6.°
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3 — Em caso de reincidência, o montante das coimas a aplicar é elevado

para o dobro.

4 - O produto da coima cobrado na sequência de processo de

contraordenação reverte:

a) 40 % para o Estado;

b) 35 % para a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

(ASAE);
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c) 25 % para a Entidade Nacional para o Setor Energético, E. P. E.

(ENSE, E.P.E.).

5-A Autoridade Tributária (TI) entrega trimestralmente os quantitativos das

coimas às entidades a que pertencem.

Artigo 8.°

Entrada em vigor

1 — O presente Decreto-Lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a informação relativa à

menção na fatura da quantidade e do preço da incorporação de

biocombustíveis torna-se obrigatória no prazo de 180 dias após a

publicação do presente diploma legal.

Assembleia da República, 01 de outubro de 2018.

Os Deputados do PSD,

Emídio Guerreiro

Paulo Rios

Joel Sá



PSD
-

- PAR HIU) SO( (4! I)MfÓ{RA?4

GRUPO PARLAMENTAR

Maria Fátima Ramos

António Topa

Carlos Silva
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