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FICHA DOUTRINÁRIA 

Diploma:  CIVA  

Artigo: verba 2.5 da Lista II anexa ao CIVA. 

Assunto:  Taxas - Equipamento para clarificação do vinho 

Processo: nº 1195, despacho do SDG dos Impostos, substituto legal do Director - Geral, 
em 2010-11-04. 

Conteúdo:  Tendo por referência o pedido de informação vinculativa solicitada, ao abrigo 
do art° 68° da Lei Geral Tributária (LGT), por « ….A…», presta-se a 
seguinte informação. 

1.  A requerente pretende comercializar um equipamento para clarificação do 
vinho e questiona a possibilidade de o mesmo poder aproveitar do 
enquadramento na verba 2.5 da Lista II anexa ao Código do IVA.  

2.  O vinho é uma bebida alcoólica, resultante da fermentação do mosto de 
uvas frescas, sãs e maduras por intermédio de microrganismos chamados 
leveduras, as quais transformam o açúcar do sumo da uva em álcool etílico, 
anidrido carbónico e uma série de elementos em quantidades variadas.  

3.  O vitivinicultor, pessoa singular, colectiva ou em agrupamento de pessoas 
elabora vinhos a partir de uvas produzidas exclusivamente da sua exploração 
agrícola, tendo em atenção que para obter um produto de excelente 
qualidade deve ser exigente e respeitar todas as etapas que a vinificação 
assim impõe.  

4.  Uma dessas etapas passa pela clarificação do mosto que poderá ser 
executada durante ou após a fermentação e que consiste na eliminação de 
todas as substâncias em suspensão e outras em dissolução existentes nos 
vinhos, para os tornar mais límpidos e cristalinos.  

5.  No do processo de clarificação do mosto podem ser utilizados vários 
produtos, recorrendo o vitivinicultor àqueles que se coadunam melhor aos 
meios por si utilizados.  

6.  Um desses produtos reporta-se a um equipamento de clarificação, 
designado comercialmente por "sistema de clarificação dos mostos em cuba 
", comercializado pela requerente e que permite com a sua utilização separar 
os sólidos do mosto mediante a introdução de gás e coadjuvantes, fazendo 
flutuar os coágulos extraindo assim o mosto límpido.  

7.  De harmonia com o disposto na verba 2.5 da Lista II são tributados à 
taxa de 13%, os "utensílios e alfaias agrícolas, silos móveis, 
motocultivadores, motobombas, electrobombas, tractores agrícolas, como tal 
classificados nos respectivos livretes, e outras máquinas e aparelhos 
exclusiva ou principalmente destinados à agricultura, pecuária ou 
silvicultura".  

8.  A referida verba abrange apenas os equipamentos que se encontram 
expressamente nela elencados, mas alargando o âmbito da sua aplicação 
também a outros equipamentos que pelas suas características técnicas 
possam ser utilizados predominantemente no âmbito das actividades 
agrícolas ou silvícolas.  
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9.  No caso do equipamento sujeito a apreciação, afigura-se-nos que face às 
suas características técnicas conjugadas com a importância determinante da 
sua utilização no âmbito de uma actividade agrícola (vinicultura), poder 
enquadrar o citado equipamento referida verba 2.5 da Lista II anexa ao CIVA 
e, consequentemente, sujeito à taxa intermédia de 13%. 

 
 


