
O Departamento de Direito Fiscal de PLMJ, na
sequência de iniciativa neste sentido da própria
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais
sobre o Consumo (DGAIEC), recentemente divulgada,
e tal como previsto nos artigos 60.º e 68.º da Lei de
Orçamento do Estado para 2007 (Lei n.º 53-A/2006,
de 29 de Dezembro), lembra que o pagamento do IVA
devido pelas importações de bens passa a poder ser
concretizado, de forma diferida, mediante prestação
de garantia prestada para o efeito, nos seguintes termos:

(i) por 60 dias, contados da data do registo da liquidação,
quando o diferimento seja concedido isoladamente
para cada importação

ou

(ii) até ao 15.º dia do segundo mês seguinte ao dos
períodos de globalização do registo de liquidação ou
do pagamento previstos na regulamentação aduaneira
aplicável.

Recorda-se que, antes de tal alteração, o imposto devido
pelas importações devia ser pago, junto dos serviços
aduaneiros competentes, em regra – e a excepção consistia
no imposto devido pela importação de determinado tipo
de matérias-primas reputadas de especial relevância para
a economia nacional, desde que de valor elevado -, na
data do desembaraço alfandegário das mercadorias

Com a alteração referida pretendeu-se, pois, aliviar o
encargo decorrente do efeito do financiamento do imposto
por parte dos importadores, eliminando um dos entraves
à competitividade dos portos nacionais, dado que muitas
empresas têm optado por realizar as suas importações
através dos portos do Norte da Europa ou mesmo da vizinha
Espanha, onde vigora um regime de suspensão.
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