
 

 

N/Ref. 138/14                Angra do Heroísmo, Dezembro de 2014 

 

Assunto: Orçamento do Estado – Alteração às Lista anexas ao Código do IVA e 

Obrigatoriedade da Comunicação do Inventário de Existências à Autoridade Tributária. 

  

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento, que com a aprovação do Orçamento do Estado para 2015, irão 

verificar-se alterações nas listas anexas ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado e 

também a nível da obrigatoriedade de comunicação do inventário de existências à 

Autoridade Tributária (AT), aguardando-se de momento a sua publicação em Diário da 

República.  

 

Deste modo, verificaram-se as seguintes alterações:  

 

 Alteração à lista I anexa ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado – Taxa 

reduzida 

As verbas 1.6, 1.6.4, 2.6 e 2.7 da lista I anexa ao Código do IVA passam a ter a seguinte 

redação: 

«1.6 - Frutas, legumes e produtos hortícolas: 

1.6.4 - Frutas, no estado natural ou desidratadas. 

2.6 - Aparelhos ortopédicos, cintas médico-cirúrgicas e meias medicinais, 

cadeiras de rodas e veículos semelhantes, acionados manualmente ou por 

motor, para deficientes, aparelhos, artefatos e demais material de prótese ou 

compensação destinados a substituir, no todo ou em parte, qualquer membro 

ou órgão do corpo humano ou a tratamento de fraturas e as lentes para 

correção de vista, bem como calçado ortopédico, desde que prescrito por 

receita médica, nos termos regulamentados pelo Governo. 

2.7 - As prestações de serviços médicos e sanitários e operações com elas 

estreitamente conexas feitas por estabelecimentos hospitalares, clínicas, 

dispensários e similares, que tenham renunciado à isenção, nos termos da alínea 

b) do n.º 1 do artigo 12.º do Código do IVA.» 

 



 

 

 

 

 Alteração à lista II anexa ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado – Taxa 

intermédia 

A verba 2.3 da lista II anexa ao Código do IVA passa a ter a seguinte redação: 

«2.3- Petróleo e gasóleo, coloridos e marcados, comercializados nas condições e 

para as finalidades legalmente definidas, e fuelóleo e respetivas misturas.» 

 

Para além do supramencionado, alertamos também que a partir do próximo ano, as empresas 

também terão de fazer, obrigatoriamente, a comunicação do inventário de existências (Stocks) 

à Autoridade Tributária (AT), que já está contemplada no portal das Finanças 

(http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/index_novo.htm#inventario) 

 

Esta comunicação deverá ser feita no decurso do mês de Janeiro de 2015 referente aos stocks 

existentes nas empresas no último dia de 2014.  

 

Esta nova obrigatoriedade aplicar-se-á às pessoas coletivas e singulares que: 

 Tenham sede ou estabelecimento estável ou domínio fiscal em Portugal; 

 Que disponham de contabilidade organizada; 

 Que estejam obrigadas à elaboração de inventários. 

 

Ficam dispensados desta obrigação, os empresários que no ano anterior tenham obtido um 

volume de negócios inferior a 100.000,00€. 

 

Para qualquer esclarecimento ou informação adicional, pode contatar o Departamento 

Jurídico através do e-mail juridico@ccah.eu, ou pelo telefone 295 204 810 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/index_novo.htm#inventario

