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Anexo 4
DESTINOS E REGIMES ADUANEIROS DAS MERCADORIAS – art.º 49º
Extractos do REGULAMENTO (CEE) Nº 2913/92 DO CONSELHO de 12 de Outubro de
1992 que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário
CAPÍTULO 1
ÂMBITO DE APLICAÇÃO E DEFINIÇÕES BÁSICAS
Artigo 4º
15. Destino aduaneiro de uma mercadoria:
a) A sujeição de uma mercadoria a um regime aduaneiro;
b) A sua colocação numa zona franca ou num entreposto franco;
c) A sua reexportação do território aduaneiro da Comunidade;
d) A sua inutilização;
e) O seu abandono à fazenda pública.
16. Regime aduaneiro:
a) A introdução em livre prática;
b) O trânsito;
c) O entreposto aduaneiro;
d) O aperfeiçoamento activo;
e) A transformação sob controlo aduaneiro;
f) A importação temporária;
g) O aperfeiçoamento passivo;
h) A exportação.
CAPÍTULO 4
OBRIGAÇÃO DE ATRIBUIR UM DESTINO ADUANEIRO ÀS MERCADORIAS
APRESENTADAS À ALFÂNDEGA
Artigo 48º
Às mercadorias não comunitárias apresentadas à alfândega deve ser atribuído um dos
destinos aduaneiros admitidos para tais mercadorias.
Artigo 49º
1. As mercadorias que tiverem sido objecto de declaração sumária devem ser sujeitas às
formalidades destinadas a atribuir-lhes um destino aduaneiro nos seguintes prazos:
a) Quarenta e cinco dias a contar da data de entrega da declaração sumária, quanto às
mercadorias chegadas por via marítima;
b) Vinte dias a contar da data de entrega da declaração sumária, quanto às mercadorias
chegadas por qualquer outra via.
2. Quando as circunstâncias o justifiquem, as autoridades aduaneiras podem fixar um prazo
mais curto ou autorizar uma prorrogação dos prazos referidos no n.º 1. Esta prorrogação
não pode, todavia, exceder as necessidades reais justificadas pelas circunstâncias.
CAPÍTULO 5
DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE MERCADORIAS
Artigo 50º
Enquanto aguardam que lhes seja atribuído um destino aduaneiro, as mercadorias
apresentadas à alfândega têm, a partir do momento dessa apresentação, o estatuto de
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mercadorias em depósito temporário. Estas mercadorias serão denominadas, nos artigos
seguintes, «mercadorias em depósito temporário».
Artigo 51º
1. As mercadorias em depósito temporário só podem ser armazenadas nos locais
autorizados pelas autoridades aduaneiras e nas condições por elas fixadas.
2. As autoridades aduaneiras podem exigir da pessoa que se encontra na posse das
mercadorias a prestação de uma garantia com o objectivo de assegurar o pagamento de
qualquer dívida aduaneira que possa constituir-se por força dos artigos 203º ou 204º.
Introdução em livre prática
Artigo 79º
A introdução em livre prática confere o estatuto aduaneiro de mercadoria comunitária a uma
mercadoria não comunitária.
A introdução em livre prática implica a aplicação das medidas de política comercial, o
cumprimento das outras formalidades previstas para a importação de mercadorias, bem
como a aplicação dos direitos legalmente devidos.
B. Trânsito externo
I. Disposições gerais
Artigo 91º
1. O regime do trânsito externo permite a circulação de um ponto a outro do território
aduaneiro da Comunidade:
a) De mercadorias não comunitárias, sem que fiquem sujeitas a direitos de importação e a
outras imposições bem como a medidas de política comercial;
b) De mercadorias comunitárias, nos casos e condições determinados de acordo com o
procedimento do comité, a fim de obstar a que os produtos que sejam objecto, ou
beneficiem, de medidas relativas à exportação possam, consoante o caso, subtrair-se a
essas medidas ou delas beneficiar indevidamente.
C. Entreposto aduaneiro
Artigo 98º
1. O regime de entreposto aduaneiro permite a armazenagem num entreposto aduaneiro;
a) De mercadorias não comunitárias sem que fiquem sujeitas a direitos de importação nem a
medidas de política comercial;
b) De mercadorias comunitárias para as quais uma regulamentação comunitária específica
preveja, devido à sua colocação num entreposto aduaneiro, o benefício de medidas que em
princípio se relacionem com a exportação de mercadorias.
2. Entende-se por entreposto aduaneiro qualquer local aprovado pelas autoridades
aduaneiras e sujeito ao seu controlo, onde as mercadorias podem ser armazenadas nas
condições fixadas.
3. Serão determinados de acordo com o procedimento do comité os casos em que as
mercadorias referidas no nº 1 podem ser sujeitas ao regime de entreposto aduaneiro sem
serem armazenadas num entreposto aduaneiro.
D. Aperfeiçoamento activo
I. Generalidades
Artigo 114º
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 115º, o regime do aperfeiçoamento activo permite a
utilização no território aduaneiro da Comunidade, em uma ou mais operações de
aperfeiçoamento:
a) Das mercadorias não comunitárias destinadas à reexportação do território aduaneiro da
Comunidade sob a forma de produtos compensadores, sem que tais mercadorias sejam
sujeitas a direitos de importação nem a medidas de política comercial;
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b) Das mercadorias introduzidas em livre prática, com reembolso ou dispensa do pagamento
dos direitos de importação aplicáveis a estas mercadorias, caso sejam exportadas do
território aduaneiro da Comunidade sob a forma de produtos compensadores.
E. Transformação sob controlo aduaneiro
Artigo 130º
O regime de transformação sob controlo aduaneiro permite utilizar no território aduaneiro da
Comunidade mercadorias não comunitárias, para aí serem submetidas a operações que
lhes modifiquem a natureza ou o estado, sem que tais mercadorias sejam sujeitas a direitos
de importação nem a medidas de política comercial, e introduzir em livre prática os produtos
resultantes destas operações com a aplicação dos direitos de importação que lhes são
próprios. Estes produtos denominam-se produtos transformados.
F. Importação temporária
Artigo 137º
O regime de importação temporária permite a utilização no território aduaneiro da
Comunidade, com isenção total ou parcial dos direitos de importação e sem que sejam
submetidas a medidas de política comercial, de mercadorias não comunitárias destinadas a
serem reexportadas sem terem sofrido qualquer alteração para além da depreciação normal
resultante da utilização que lhes tenha sido dada.
G. Aperfeiçoamento passivo
I. Generalidades
Artigo 145º
1. O regime de aperfeiçoamento passivo, sem prejuízo das disposições específicas
aplicáveis ao sistema de trocas comerciais padrão previsto nos artigos 154º a 159º e no
artigo 123º, permite exportar temporariamente mercadorias comunitárias do território
aduaneiro da Comunidade, a fim de as submeter a operações de aperfeiçoamento e de
introduzir em livre prática os produtos resultantes destas operações com isenção total ou
parcial dos direitos de importação.
Exportação
Artigo 161º
1. O regime de exportação permite a saída de mercadorias comunitárias do território
aduaneiro da Comunidade.
A exportação implica a aplicação das formalidades previstas para a referida saída, incluindo
medidas de política comercial e, se necessário, dos direitos de exportação.
2. Com exclusão das mercadorias sujeitas ao regime de aperfeiçoamento passivo ou a um
regime de trânsito em conformidade com o artigo 163º e sem prejuízo do disposto no artigo
164º, qualquer mercadoria comunitária destinada a ser exportada deverá ser sujeita ao
regime de exportação.
3. Não se consideram exportadas do território aduaneiro da Comunidade as mercadorias
expedidas com destino à ilha de Helgoland.
4. Os casos e as condições em que as mercadorias que deixem o território aduaneiro da
Comunidade não ficam sujeitas a uma declaração de exportação serão determinadas de
acordo com o procedimento do comité.
5. A declaração de exportação deve ser entregue na estância aduaneira competente para a
fiscalização do local onde o exportador está estabelecido ou onde as mercadorias são
embaladas ou carregadas para o transporte de exportação. As derrogações serão
determinadas de acordo com o procedimento do comité.
Trânsito interno
Artigo 163º
1. O regime do trânsito interno permite, nas condições previstas nos n.os 2 a 4, que as
mercadorias comunitárias circulem de um ponto para outro do território aduaneiro
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comunitário, passando pelo território de um país terceiro, sem alteração do seu estatuto
aduaneiro. Esta disposição não prejudica a aplicação do nº 1, alínea b), do artigo 91º.
CAPÍTULO 3
OUTROS DESTINOS ADUANEIROS
Secção 1
Zonas francas e entrepostos francos
A. Generalidades
Artigo 166º
As zonas francas e entrepostos francos são partes do território aduaneiro da Comunidade
ou locais situados nesse território, dele separados, em que:
a) As mercadorias não comunitárias são consideradas, para efeitos da aplicação dos direitos
de importação e das medidas de política comercial à importação, como se não estivessem
no território aduaneiro da Comunidade, desde que não sejam introduzidas em livre prática
nem sujeitas a outro regime aduaneiro nem utilizadas ou consumidas em condições que não
as previstas pela regulamentação aduaneira;
b) As mercadorias comunitárias abrangidas por uma regulamentação comunitária específica
que disponha nesse sentido beneficiam, devido à sua colocação em zona franca ou em
entreposto franco, de medidas que, em princípio, se relacionam com a exportação dessas
mercadorias.
Secção 2
Reexportação, inutilização e abandono
Artigo 182º
1. As mercadorias não comunitárias podem ser:
— reexportadas do território aduaneiro da Comunidade,
— inutilizadas,
— abandonadas a favor da fazenda pública, quando essa possibilidade estiver prevista
na regulamentação nacional.
2. A reexportação inclui, se necessário, a aplicação das formalidades previstas para a saída
de mercadorias, incluindo medidas de política comercial.
Os casos em que as mercadorias não comunitárias podem ser sujeitas a um regime
suspensivo a fim de não serem aplicadas à exportação medidas de política comercial podem
ser determinados de acordo com o procedimento do comité.
3. Com excepção dos casos determinados de acordo com o procedimento do comité, a
reexportação ou a destruição deve ser previamente notificada às autoridades aduaneiras. As
autoridades aduaneiras proibirão a reexportação sempre que as formalidades ou medidas
referidas no nº 2, primeiro parágrafo, o previrem. Quando as mercadorias, que durante a sua
permanência no território aduaneiro da Comunidade estiveram sujeitas a um regime
aduaneiro económico, se destinem a ser reexportadas, deve ser apresentada uma
declaração aduaneira nos termos dos artigos 59º a 78º. Neste caso, aplicam-se os nos 4 e 5
do artigo 161º. O abandono é efectuado de acordo com as disposições nacionais.
4. A inutilização ou o abandono não devem implicar qualquer despesa para o erário público.
5. Aos desperdícios e resíduos eventualmente resultantes da inutilização deve ser atribuído
um dos destinos aduaneiros previstos para as mercadorias não comunitárias. Até ao
momento fixado no nº 2 do artigo 37º, esses desperdícios e resíduos encontram-se sob
fiscalização aduaneira.
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