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Considerando a situac;:ao de emergencia de saude publica de ambito internacional declarada
pela Organizac;:ao Mundial de Saude no dia 30 de janeiro de 2020, e a classificac;:ao do novo
Coronavirus - COVID 19 como uma pandemia, no dia 11 de marc;:o de 2020, determinou, no
passado dia 12 de marc;:o, a aprovac;:ao por parte do Conselho de Ministros de um conjunto de
medidas extraordinarias e de carater urgente de resposta

a situac;:ao epidemiologica atual.

Considerando que as empresas, incluindo os operadores economicos detentores de um dos
estatutos previstos no Codigo dos IEC (doravante "operadores economicos"), se deparam com
um novo paradigma de organizac;:ao da sua atividade com a indisponibilidade de uma parte
significativa dos seus recursos humanos por motivos de saude e crescente numero de
estabelecimentos fechados .
Considerando que todos estes constrangimentos tornam muito onerosa para os operadores
economicos a gestao dos prazos limite de introduc;:ao no con sumo e de recolha de estampilhas
fiscais para cumprimento das formalidades previstas na legislac;:ao fiscal em materia de sistema
de selagem dos produtos de tabaco.
Considerando que, em face dos procedimentos em vigo r, no decurso do presente ana os
operadores economicos teriam de proceder ate ao final do mes de marc;:o

a recolha

das

embalagens de cigarros que tenham aposta a estampilha especial aprovada pela Portaria n. °
119 /201 9, de 22 de abril (2. " estampilha de 2019) e num periodo de 3 meses apos a entrada em

vigor da Lei do Orc;:amento do Estado para 2020

a recolha

das embalagens de cigarros que

tenham aposta a estampilha especial aprovada pelo meu Despacho n .o 6550/2019, de 22 de
julho (1." estampilha de 2020).
Considerando , ainda, que, em face dos mesmos proced i mentos, a partir da entrada em vigor
da Lei do Orc;:amento do Estado para 2020 dei xa ria de ser permitida a introduc;:ao no consumo
de produtos de tabaco com aposh;:ao da 1." estampilha de 2020 , passando apenas a ser permitida
a introduc;:ao no

consum~

de produtos que tenham aposta a segunda estampilha especial

referente ao ano economico de 2020 cor verde aprovada pelo meu Despacho n.O 15 / 2020-XXII
(2.a estampilha de 2020), cuja circulac;:ao foi recentemente antecipada, dentro de certos
limites, pelo meu Despacho n. o 106/2020-XXII.
Considerando , por fim , que a situac;:ao descrita exige uma revisao integral e circunstanciada das
orientac;:6es veiculadas nos meus anteriores Despachos.
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Determino
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0

seguinte:

Que as embalagens de cigarros que ostentem a estampilha especial aprovada pela
Portaria n. o 119/2019 , de 22 de abril (2. a estampilha de 2019) poderao ser
excecionalmente comercializadas ate 31 de dezembro de 2020;

2.

Que as embalagens de cigarros que ostentem a estampilha especial aprovada pelo meu
Despacho n. ° 655012019 , de 22 de julho (1. a estampilha de 2020) poderao ser
excecionalmente objeto de introdw;:ao no consumo e de comercializac;:ao ate 31 de
dezembro de 2020;

3.

Que as embalagens de produt os sujei tos a Imposto sobre

0

Tabaco (IT) que nao cigarros,

que ostentem a estampilha especial referida no numero anterior poderao ser
excecionalmente objeto de introduc;:ao no consumo ate 31 de dezembro de 2020;
4.

Que as embalagens de produtos sujeitos a IT que ostentem a estampilha cor verde
aprovada pelo meu Despacho n. O15/2020-XXII (2 .a estampilha de 2020) poderao ser, a
partir da presente data, introduzidos no consumo, sem condicionamentos;

5.

A revogac;:ao dos meus Despachos n.os 15/2020-XXII e 106/2020-XXII, em tudo
incompativel com

A AT,

0

0

que for

presente Despacho.

pedindo articulac;:ao com as entidades com competencias em materia de fiscalizac;:ao do

sistema de selagem (ASAE e GNR).

Lisboa, 17 de marc;:o de 2020
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