
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

O Grupo Parlamentar do CDS-PP recebeu recentemente uma exposição, por parte de uma

empresa que produz barras de fruta e legumes desidratados, onde esta refere que é aplicada a

taxa máxima de IVA aos seus produtos que são 100% naturais;

A exposição vem acompanhada de uma informação vinculativa da Autoridade Tributária (AT)

sobre a taxa de IVA a aplicar na transmissão de “fruta desidratada” compactada;

A verba 1.6.4 da lista I anexa ao CIVA refere-se a “frutas, no estado natural ou desidratada”;

Na referida informação vinculativa, a AT esclarece que a “fruta, no seu estado natural, fresca,

desidratada ou seca é enquadrável na verba 1.6.4 da lista I anexa ao CIVA, pelo que a sua

transmissão é passível de IVA à taxa reduzida”.

Porém, a AT defende que “qualquer tipo de transformação mecânica ou manualdo fruto, que

dê origem a um novo produto, implica a sua tributação à taxa normal” e conclui assim que os

produtos referidos pela empresa em causa(fruta desidratada compactada) “não se enquadram

na citada verba 1.6.4 da lista I, nem em qualquer uma das diferentes verbas das listas anexas

ao CIVA, pelo que as suas transmissões são passíveis de IVA à taxa normal”;

Ora, como se sabe, qualquer fruta desidratada comercializável tem necessariamente que ser

sujeita a um processo mecânico, mesmo que apenas corte e/ou descaroçamento, pelo que esta

interpretação da AT é passível de suscitar dúvidas.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais



aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao senhor

Ministro das Finanças, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 - Considera que a fruta desidratada compactada deveria ser tributada à taxa reduzida na

medida em que qualquer fruta desidratada tem necessariamente que ser sujeita a um

processo mecânico, seja ele de corte ou de descaroçamento?

2 - Em caso negativo, em que casos as frutas desidratadas poderão estar sujeitas à taxa

reduzida?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 14 de Dezembro de 2016

Deputado(a)s

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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