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Getting to the point
Transmissão electrónica de dados formalidades aduaneiras, de
impostos especiais de consumo e
ISV
Foi publicado o Decreto Lei n.º 21/2013, de 15 de
Fevereiro, que estabelece o regime da transmissão
electrónica de dados para cumprimento das
formalidades declarativas na área aduaneira, dos
impostos especiais de consumo e do Imposto Sobre
Veículos (ISV).
O recurso à transmissão electrónica de dados é,
nomeadamente, obrigatório para as seguintes
situações:


Formalidades declarativas associadas à entrada
e à saída de navios e aeronaves dos portos e
aeroportos nacionais, bem como à apresentação
das mercadorias neles transportadas;



Formalidades declarativas em sede de ISV,
quando efectuadas por operadores registados
(com algumas exepções);



Formalidades declarativas associadas à sujeição
de mercadorias introduzidas no território
aduaneiro nacional a um regime aduaneiro de
importação.
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Consulte o Decreto-Lei n.º 21/2013 aqui.
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