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Considerando que o acórdão do Tribunal de J lIstiça da Uniào Europeia, de março de 2012, julgou o regime de
isenção de I VA aplicável aos agricultmes portugueses eontrário ao disposto na Direuva 2006tI12/CE, de 28
de novembro;
Considerando que, nessa sequência, c dando cumprin1cnto ao referido acórdào, Portugal revogou o referido
regime de isenção, substimindo-o pelo regime geral de IVA aplicável a todos os agentes económicos;
Considerando que, nào obstante a Lei do Orçamento de Estado para 2013 estabelecer a entrada cm vigor deste
regime a I de abril, o Governo procedeu à prorrogação do prazo de entrega das declarações referidas nos
arugos 31.0 e 32.0 do Código do IVA até 31 de outubro de 20'13, de forma a permitir a adaptação dos
agricultores às novas obrigações fiscais;
Considcrando quc, até à data dc hoje, um nÚlllero signiGcativo de pequenos agricultores já procedeu à entrega
dils rcspctivils dcclilraçõcs dc início de atividilde e de illterilções;
Considerando que, nào obsmnte o referido ilnteriormente, os sujeitos passivos ilbrangidos sào frequentemente
pequenos ilgricultOrcs que desenvolvem uma agricultutil de cilriz familiar, sendo por isso fundamental ()ue seja
concedido pelo Governo um prazo ildicional para que todos se possam inscrever.

Determino que o prazo de entrega das declarações referidas nos artigos 31.0 e 32.0 do Código do IVA, a
apresentar pelos agricultores na sequência da enuada em vigor do regime geral, é prorrogado até 3') de janeiro
de 2014, sem quaisqucr acréscimos ou pen..lidadcs.

Remem-se à Autorid..de Tributári.. e Aduaneira par.. os devidos efciros.
Dê-se conhecimento ..o fvbnistério d.. Agricultur.. c do Mar.
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