
N/REF 47/08      Angra do Heroísmo, Outubro de 2008 
 
Assunto: PAGAMENTO DE TAXA DESIGNADA ECOCERV – Prazo de Aplicação Prolongado 
 
Ex.mo(s) Associado(s), 
 
Levamos ao conhecimento de V. Exa.(s) a publicação do Decreto Legislativo Regional nº 40/2008/A, 
de 25 de Agosto, que aprova o regime económico, financeiro e contra - ordenacional aplicável à 
gestão de resíduos realizada na Região Autónoma dos Açores. 
 
Os operadores económicos, sujeitos passivos do imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas, de 
incidência objectiva sobre a cerveja, estão obrigados ao pagamento de uma taxa designada de 
ECOCERV pelas embalagens não reutilizáveis que contenham cerveja e que se destinam ao consu-
mo na Região, com vista à redução da produção dos resíduos inerentes. 
 
A ECOCERV é fixada nos seguintes valores, no âmbito de incidência: 

€.: 0,10 por embalagem individual com capacidade igual ou inferior a 0,25 l; 
€.: 0,15 por embalagem individual com capacidade superior a 0,25 l. 

 
A ECOCERV é exigível no momento da introdução em consumo das embalagens não reutilizáveis, 
devendo a introdução ser declarada em simultâneo e no mesmo documento de formalização esta-
belecido para o IABA (imposto sobre o álcool e bebidas alcoólicas). É ainda liquidada e paga em 
simultâneo e nos mesmos termos que os previstos para o IABA. O apuramento, a liquidação e o 
controlo do pagamento da ECOCERV competem à entidade legalmente responsável pela liquidação 
do IABA. 
 
O pagamento das taxas efectua-se por transferência bancária, débito em conta ou por qualquer 
outro meio de pagamento admitido pela lei geral tributária. 
 
Mais informamos V./Exa.(s), que o presente diploma entrou em vigor a 25 de Setembro, mas que, 
por informação da Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais de Consumo, o prazo de 
aplicação desta taxa foi prorrogada para o dia 20 de Outubro, devido a problemas nos sistemas 
informáticos das Alfândegas, pelo que ficou estabelecido, por circular interna, que só a partir desta 
última data é que será exigível o pagamento desta taxa. 
 
A presente circular não dispensa a leitura do referido diploma legal, que pode ser consultado em 
www.dre.pt ou na secretaria desta instituição. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
A Direcção. 


