
 

 

N/REF. 108/10                                                  Angra do Heroísmo, Agosto de 2010 

 

 

ASSUNTO:  CCÓÓDDIIGGOO  DDOOSS  IIMMPPOOSSTTOOSS  EESSPPEECCIIAAIISS  DDEE  CCOONNSSUUMMOO  ((CCIIEECC)).. 

 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de Junho, que vem aprovar o 

Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC). 

 

O novo Código dos Impostos Especiais de Consumo vem clarificar as regras de tributação e procede à 

simplificação das normas e procedimentos relativos ao acompanhamento da circulação dos produtos sujeitos 

a imposto, assim como da autorização dos entrepostos fiscais previstos no CIEC. 

 

Quanto às mudanças em concreto, o CIEC, apesar de manter inalterada a estrutura dos impostos especiais de 

consumo, introduz novos conceitos, definindo, também, novos sujeitos passivos do imposto, o destinatário 

registado, o destinatário registado temporário e o expedidor registado, e clarifica as condições de 

exigibilidade do imposto e o momento da introdução no consumo. 

 

Das novas alterações, assume especial importância a adopção do sistema informatizado dos movimentos e 

dos controlos dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, que habilita os operadores nacionais 

na área dos impostos especiais de consumo a proceder, quer à expedição, quer à recepção de produtos 

originários ou destinatários a outro Estado membro da União Europeia, tendo por base um relacionamento 

com as autoridades aduaneiras integralmente desmaterializado. 

 

Assim, o novo sistema vem desmaterializar o sistema em suporte papel, simplificando e abreviando as 

formalidades necessárias ao controlo do imposto, facilitando o acompanhamento da circulação daqueles 

produtos em regime de suspensão do imposto. 

 

Desta forma, todos os pedidos, comunicações e notificações entre os interessados e outros intervenientes 

nos procedimentos previstos no CIEC devem ser efectuados por transmissão electrónica, produzindo efeitos 

a partir do dia 1 de Janeiro de 2012, devendo até essa data assegurar-se a possibilidade de os pedidos, 

comunicações e notificações se realizarem através de endereço de correio electrónico único, disponibilizado 

para o efeito no site da Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo. 

 

Na parte respeitante ao imposto sobre o álcool e bebidas alcoólicas, as alterações efectuadas visam 

estabelecer novos condicionalismos e regras de controlo ao nível das pequenas destilarias, as quais gozam de 

um regime especial, da desnaturação do álcool, quer para fins terapêuticos e sanitários quer para fins 



 

 

industriais, da armazenagem de produtos vitivinícolas, quer em entrepostos fiscais de produção, quer de 

armazenagem. 

 

O presente decreto-lei entrou em vigor no passado dia 21 de Julho de 2010 e, na parte referente ao 

expedidor registado, entra em vigor a 1 de Janeiro de 2011. 

 

A presente circular não dispensa a leitura integral do diploma, que deverá ser consultado em www.dre.pt ou 

no site desta câmara do comércio, através do link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1281008410.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


