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Assunto: Admissãodas despesasde ProdutosSemGlútenna declaraçãode
IRS,emdespesasdesaúdecomIVAa 5%

Destinatário:MinistériodasFinançase daAdministraçãoPública

Ex.mo Sr.PresidentedaAssembleiadaRepública

A Doença Celíaca, é uma intolerância alimentar crónica e permanente ao glúten, substância

presente em cereais como trigo, centeio, cevada, aveia e derivados destes. A ingestão do glúten

leva o organismo a desenvolver uma reacção imunológica contra o próprio intestino delgado

provocando lesões na sua mucosa.

No dia 25 de Fevereiro de 2008 deu entrada na Assembleia da República uma petição de

iniciativa da Associação Portuguesa de Celíacos, requerendo a admissão das despesas de

Produtos Sem Glúten na declaração de IRS,em despesas de saúde com IVAa 5%.

Os peticionários alegam que o único tratamento actualmente disponível é uma dieta rigorosa

sem glúten para toda a vida, existindo para isso no mercado produtos dietéticos adequados a

este tipo de dieta, sendo no entanto muito caros, apesar de taxados comIVAde 5%.
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Por outro lado a Associação Portuguesa de Celíacos, refere ainda na sua petição que têm

existido dificuldades relacionadas com a interpretação da lei, existindo inspecçõesefectuadas a

contribuintes com resultados diferentes, havendo casos em que tais despesas foram aceites

como despesasde saúde ao abrigo do artigo 822 do CIRSe outros casosem que não o foram.

Em 9 de Abril de 2008 foi discutido e votado em reunião da Comissãode Orçamento e Finanças

um relatório intercalar, cujo parecer solicitava ao Ministério da Saúde e ao Ministério das

Finançase Administração Pública, para que se pronunciassem sobre o objecto da petição. Este

relatório foi aprovado por unanimidade.

Da parte do Ministério das Finançase Administração Pública, foi enviado o seguinte parecer:

(f...é opinião deste ministério que as despesas com a aquisição de produtos alimentares

especialmente concebidos para doentes celíacos, desde que justificadas por relatório médico,

devem ser qualificadas como despesasde saúde para efeitos do artQ82Qdo Código do IRS".

Por sua vez, o Ministérioda Saúde, no seu parecer exprimiu a sua opinião dizendo que lia

Ministro da Saúde corroboro com a posição expressa pelo Ministério das Finanças e da

Administroção Pública de que. as despesas com a aquisição de produtos alimentares

especialmente concebidos para doentes celíacos, desde que justificadas por relatório médico,

devem ser qualificadas como despesasde saúde para efeitos do artQ82Qdo Código do IRS".

Desta forma, tendo em conta a posição manifestada pelo Ministério das Finanças e

Administração Pública, afirmando que IIé da opinião" não sendo por isso taxativo na sua

orientação, abrem-se portas para interpretações diferentes consoante o técnico e/ou a

repartição.
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Assim, e ao abrigo do disposto na alínea d9 do artigo 1562 da Constituição da República

Portuguesa e da alínea d) do n21 do artigo 42 do Regimento da Assembleia da República,

solicito ao Governo, através do Ministério das Finanças e da Administração Pública resposta às

seguintes perguntas:

o Ministério, através dos serviços da DGCI,tomou "medidas que visem garantir a

homogeneidade de tratamento fiscal dos contribuintes com a doença celíaca?

Emcaso de resposta afirmativa, quais?

Paláciode SãoBento,16deJaneirode 2008.


