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DESPACHO N.o L{1 /2-0 I\.( .. )GlX ---
Cons ide ran do que 0 acordao do Tribunal deJusri~a da Uniao Europeia, de mar~o de 2012, julgou 0 regime de 

isen~iio de IV A apucavei aos agricultores portugueses conwirio ao disposto na Direriya 2006/ 11 2/CE, de 28 

de novembro, e que, clando cumprimcnto ao rcfcrido acordao, Portugal revogou 0 refcrido regime de iscn<;:ao, 

subsciruindo-o pelo regime geral de TV A aplicavel it todes as agcl1tcs economicos; 

Considerando que 0 Govemo procedeu it prorrogac;:ao do peazo de entrega das dcclarac;ocs referidas nos 

arrigos 31.° e 32.° do Codigo do rVA ate 31 de janeiro de 2014, de forma a pennitir a adapta~iio dos 

agricuiwces as novas ohrigac;oes fiscais; 

Considerando que 0 periodo de apresenta~iio ao Pedido Druco de Ajudas da Politica r\ gricola Comum (pU 

2014) decorre de 1 de fevereiro a 30 de abril de 20 14; 

Considcrando que, ate a data de hoje, apesar de it grande maiaria dos pequenos agricultores ja tee procedido a 
entrega das respetivas declarac;:oes de iniao de atividade e de alte.rac:;6es, ainda nao sc cncontra contemplado 

todo a universo; 

Considerando que, nao obstante a referido antc.riormente, as sujeiros passivos abrangidos sao frequentemente 

pequenos agriculrores que desenvolvem uma agriculrura de cariz familia_r e que beneficiam de apoios da PAC, 

sen do por isso adequado que seja concedido pelo Governo wn prazo adicional para que todos possam 

entregar as respeccivas declarac;oes de inicio de acividade e de alterac;oes e, desta forma , possam submetcr as 

respectiyas candidaturas ao PU 2014. 

Determino que a peazo de entrega das declarac;oes rcferidas nos arcigos 31.0 e 32.0 do C6digo do IVA, a 

apresentar pclos agricultores na sequencia da entrada em vigor do regime geral, c prorrogado ate 30 de abril de 

2014, sem quaisquer acrescimos au penalidades. 

Remeta-se a Autoridade Tributaria e Aduaneira para os devidos efeitos. 

Dc-se conhecimento ao Ivlinistcrio da Agricultura e do Mar. 

Lisboa, 31 de janeiro de 2014 
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