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COMUNICADO DE IMPRENSA 3/2017 

 
 

IABA APLICÁVEL ÀS BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS CONTINUA A GERAR 
DÚVIDAS 

 
Com a aprovação do OE 2017 foi criado o IABA, o novo imposto especial que se aplica 
ao consumo de bebidas não alcoólicas, que veio criar dúvidas não só na aplicabilidade 
como na funcionalidade face às várias entidades envolvidas. 
 
Não obstante a AT já ter feito publicar um entendimento sobre este novo imposto, 
referindo que “tendo especialmente em conta que os destinatários do novo dispositivo 
legal se encontram, em alguns casos, menos familiarizados com o regime dos IEC”, 
as dúvidas sucedem-se não só pela questão de incidência do imposto como pela 
forma como a AT pretende operacionalizar o registo dos bens. 
 
Manuel Patuleia, presidente da APOTEC receia que face aos constrangimentos 
criados, as empresas se vejam confrontadas com mais custos de contexto com a 
implementação deste novo imposto. “Não era intenção do Governo no “SIMPLEX+” 
reduzir o número de empresas que são obrigadas a inventário permanente? Se o 
armazém de um café, restaurante, mercearia e supermercado, for num local diferente 
do estabelecimento onde se exerce a actividade, o imposto já se torna exigível? Não 
estamos a obrigar as empresas a terem Sistema de Inventário Permanente?” são 
algumas das questões apresentadas por este dirigente associativo junto da AT. 
Recorda-se que ainda recentemente AT e a Comissão de Normalização Contabilística 
(CNC) vieram a ter entendimentos diferentes sobre a questão dos inventários 
permanentes. 
 
Os profissionais da contabilidade, que nesta fase têm um conjunto de obrigações 
contabilísticas (encerramento de contas até 31 de março) e fiscais (envio da 
declaração periódica do IVA do último trimestre de 2016 até 15 de fevereiro, envio da 
DMR de janeiro até 10 de fevereiro, envio da DMR de fevereiro até 10 de março, 
comunicação das faturas de janeiro até 20 de fevereiro e as de fevereiro até 20 de 
março), vêm-se agora confrontados com novas as obrigações anunciadas no final de 
janeiro para serem cumpridas em fevereiro e março.  
 
“Será que a AT não deveria utilizar a informação que já recebe via e-fatura para 
simplificar a vida das empresas e dos contabilistas certificados e reduzir os custos de 
contexto das empresas” é uma das questões apontadas. 
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Para a APOTEC é fundamental que a AT esclareça todas as questões levantadas de 
modo que os seus associados possam cumprir com rigor e atempadamente as novas 
obrigações criadas, conclui Manuel Patuleia.  
 
 
Lisboa, 14 de Fevereiro de 2017 
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