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INFOR:\IAI;AO VINCULAllVA 

FICHA DOUTRINARIA 

Diploma: Codigo dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC) e Portarias nOs 361-
A/2008, de 12 de maio e 840/2010 de 2 de setembro 

Artigo: Artigo 930 do CIEC (nOs 1, alinea f), do nO 3, e nO 5) 
Porta ria nO 361-A/2008, de 12/05 (nOs 5°,6° e 70) 
Porta ria nO 840/2010, de 02/09 (nO 1 do artigo 30) 

Assunto: Venda de gasoleo colorido e marcado (GCM) para abastecimento de motores 
frigorificos autonomos, instalados em veiculos pesados de transporte de bens 
pereciveis - depositos colocados nas instalar;i5es das empresas autorizadas 

Processo: 205,20,10-59/2014 - Despacho concordante de 2014/09/02, do Senhor 
Diretor GeraL 

Conteudo: A venda de GCM a entidades devidamente habilitadas (titulares de cartao) 
destinados ao abastecimento de equipamentos autorizados esta sujeita a uma 
formalidade essencial - 0 registo pelo vendedor, em terminal de pagamento 
automatico (fixo ou movel) das quantidades abastecidas, no momenta em que 
ocorrem (nO 5 do artigo 930, do CIEC, conjugado com os nOs 5, 6 e 7 da 
Porta ria nO 361-A/2008, de 12/05), 

Processo: 

o registo das vendas no terminal de pagamento automatico vendedor e feito, 
mediante a utiliza~ao obrigatoria do cartao atribuido ao beneficia rio para 0 

efeito, apos 0 reconhecimento do beneficia em causa, 
A venda de GCM para 0 abastecimento dos equipamentos previstos na alinea 
f), do nO 3, do artigo 930 do CIEC (motores frigorificos autonomos, instalados 
em veiculos pesados de transporte de bens pereciveis, alimentados par 
depositos de combustivel separados e que possuam certifica~ao ATP), esta 
condicionada, uma vez reconhecido a beneficia, a utiliza ~ao obrigatoria do 
cartao atribuido para 0 abastecimento desse equipamento (um cartao par 
cada motor frigorifico autorizado), nos term os do nO 1, do artigo 30, da 
porta ria nO 840/2010, de 02/09, 
Nestes termos, estando a venda de GCM sujeita ao registo obrigatorio no 
momenta em que esta e efetuada mediante a utiliza~ao do cartao atribuido 
para 0 efeito (igualmente obrigatoria) e, sendo, no caso dos mota res 
frigorificos, atribuido um cartao por cada motor autorizado instalado em 
veiculo pesado de mercadorias, conclui-se que a venda de GCM para 
abastecimento destes eq uipamentos, em depositos colocados para 0 efeito nas 
instala~6es das empresas autorizadas, nao logra enquadramento na legisla~ao 
aplicavel, na medida em que: 

• Nao e de molde a assegurar a cumprimento, par parte do vendedor, da 
obriga~ao de regi sto das vend as efetuadas para abastecimento de cada 
motor frigorifico autorizado mediante a utiliza~ao (igualmente 
obrigatoria) do respetivo cartao (nO 5 do artigo 930, do CIEC enOs 5, 6 
e 7 da Portaria nO 361-A/2008, de 12/05, conjugados com 0 nO 1, do 
artigo 30 da porta ria nO 840/2010, de 02/09); 

• Inviabiliza a controlo da afeta~ao do prod uta aos equipamentos 
autorizados, 0 qual, no ambito do beneficio em causa, tem par base os 
abastecimentos efetuados a cada motor frigorifico, devidamente 
reg istados atraves do cartao atribuido a esse equipamento, 


