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Exmos. Senhores,

Agradecemos a oportunidade que nos foi dada para expressar a nossa opinião relativamente a
esta proposta de lei. Naquilo que diz respeito às atividades principais das nossas associadas,
produção, distribuição e comercialização de produtos sujeitos a ISP, concordamos na
generalidade com a proposta de lei. Congratulamo-nos com as alterações que reforçam o
controlo já que a importação irregular de combustíveis é um problema que várias vezes já
levantámos junto do Governo e da AR. Aliás, esta nossa preocupação até mereceu a atenção do
Governo que nomeou um Grupo de Trabalho que produziu um relatório com várias
recomendações. Infelizmente a maior parte não foi implementada.

No que concerne às alterações relativas à contribuição para o serviço rodoviário, não temos
nada a opor, porquanto é garantido que essa alteração não se traduz em agravamento da carga
fiscal.

Há apenas uma questão de detalhe, relativa ao artigo 96º A, ponto 4, quando se diz “No
momento do registo na estância aduaneira competente, o comercializador deve indicar a
localização do registo da faturação a que se refere a alínea a) do número anterior”. Entendemos
que que esta redação se aplicará às empresas que fornecem os consumidores finais e não a
empresas grossistas. É possível confirmar este entendimento?

Com os melhores cumprimentos,
António Comprido 
Secretário-Geral
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Aviso de Confidencialidade
Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos contêm informação privilegiada e confidencial, destinando-se exclusivamente 
aos respetivos destinatários. A divulgação ou fornecimento, no todo ou em parte, a terceiros, não deve ser feita sem a prévia 
e expressa autorização por escrito da APETRO. Se não é

o destinatário da mensagem, saiba que a sua divulgação, total ou parcial, a cópia ou a distribuição são ilícitas. Se recebeu 
este e-mail por engano, agradecemos que nos contacte imediatamente, através de e-mail de resposta, e que destrua a 
comunicação original no seu sistema informático. A eventual disponibilização de dados pessoais e o tratamento destes pela 
APETRO será estritamente fundamentado pela finalidade e duração do conteúdo pretendido. Nesses casos, o destinatário 
será previamente

informado, especifica e inequivocamente, sobre o conteúdo pretendido e, se necessário, solicitado o seu consentimento 
expresso. A todos os interessados, titulares de dados pessoais, são garantidos pela APETRO, nos termos legais aplicáveis, 
os respetivos direitos de acesso, retificação, portabilidade, oposição, limitação e de apagamento dos referidos dados. Estes 
direitos podem ser exercidos junto da APETRO através do e-mail: apetro@apetro.pt

Confidentiality Warning
This message and any files attached contain privileged and confidential information and are intended solely for its recipients. 
The disclosure or supply, in whole or in part, to any third party, shall not be made without the prior express written consent of 
APETRO. If you are not the recipient of this message, any disclosure, in whole or in part, copying or distribution is prohibited. 
If you received this message by mistake, please notify us immediately by replying to this e-mail and destroy the original 
communication. The eventual availability of personal data and it’s treatment by APETRO will be strictly based on the purpose 
and duration of the intended content. In such cases, the recipient will be previously informed, specifically and unequivocally 
about the intended content and, if necessary, requested their express consent. All personal data subject are guaranteed by 
APETRO, in accordance with applicable legal terms, the respective rights of access, rectification, portability, opposition, 
limitation and erasure of said data. These rights may be exercised before APETRO via e-mail: apetro@apetro.pt.
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