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Considerando que 0 acordllO do Tribunal de Justi<;a da Uniao Europeia, de mar<;o de 2012, julgou 0 
regime de isen<;ao de IVA aplicilVel aos agricultores portugueses contrario ao disposto na Diretiva 
2006/1121CE, de 28 de Novembro; 

Considerando que, nessa sequencia, e dando cumprimento ao referido acordao, Portugal revogou 0 

referido regime de isen<;ao , substituindo-o pelo regime geral de IVA aplicavel a todos os agentes 
econ6micos; 

Considerando que, nao obstante a Lei do Or<;amento de Estado para 2013 estabelecer a entrada em vigor 
deste regime a 1 de abril , 0 Governo procedeu a prorroga<;ao do prazo de entrega das deciara<;6es 
referidas nos artigos 31. · e 32.· do Codigo do IVA ate 31 de maio de 2013 , de forma a permitir a 
adapta<;ao dos agricultores as novas obriga<;6es fiscais; 

Considerando que os sujeitos passiv~s abrangidos sao frequentemente pequenos agricultores que 
desenvolvem uma agricultura de cariz familiar , sendo por isso fundamental que seja concedido pelo 
Governo um prazo adicional para que todos se possam inscrever. 

Determino que 0 prazo de entrega das deciara<;6es referidas nos artigos 31 .· e 32 .· do Codigo do IVA, a 
apresentar pelos agricultores na sequencia da entrada em vigor do regime geral, e prorrogado ate 31 de 
outubro de 2013, sem quaisquer acrescimos ou penalidades. 

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

De-se conhecimento ao Ministerio da Agricultura , do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Terri torio. 
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