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ESCLARECIMENTO RELATIVO À COBRANÇA DAS TAXAS DE CONTROLO OFICIAL PREVISTAS 

PELO DL 178/2008 

 

Estabelecimentos a que se aplica a taxa de controlo oficial 

A taxa de controlo oficial aplica-se a todos os estabelecimentos que laborem produtos de 

produtos de origem animal, aprovados pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária, 

através da atribuição de Número de Controlo Veterinário (NCV).  

É também aplicável aos estabelecimentos de subprodutos de origem animal não destinados ao 

consumo humano, com NCV, ou seja aprovados por esta Direção Geral (ex.: Unidades de 

subprodutos) e aos estabelecimentos de alimentos para animais. 

 

Aplicação da taxa a estabelecimentos aprovados para mais do que uma atividade 

Caso num estabelecimento seja praticada mais do que uma atividade, é considerada para 

efeito de cobrança de uma taxa única a atividade a que, nos termos do presente decreto-lei, 

corresponda a taxa de montante mais elevado - nº 3 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 178/2008. 

 

Regimes de cobrança de taxa de controlo oficial 

Existem 3 regimes de cobrança: 

a. Mensal - aplicável aos estabelecimentos cujas atividades realizadas estão previstas no 

Anexo IV do Regulamento (CE) nº 882/2004, de 29 de Abril (matadouros, salas de desmancha e 

estabelecimentos de manipulação de caça), é aplicada uma taxa mensal que é função da 

produção do estabelecimento, pelo que os operadores devem apresentar as declarações 

mensais.  

b. Trimestral - aplicável aos estabelecimentos cujas atividades realizadas não estão 

previstas no Anexo IV do Regulamento (CE) nº 882/2004 - pagam de acordo com a sua 

tipologia REAI ou dimensão equivalente). 

c. Anual - aplicável aos estabelecimentos cujas atividades realizadas não estão previstas 

no Anexo IV do Regulamento (CE) nº 882/2004 e cuja dimensão REAI é Tipo 3 – Atividade 

Produtiva Local ou equiparado. 
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Valores a cobrar para cada regime de cobrança 

Regime Mensal - Valor mensal dependente da produção mensal declarada. 

Regime Trimestral - Fatura emitida automaticamente pelo SIPACE no dia 1 do mês seguinte ao 

fim de cada trimestre. Os valores variam consoante a dimensão do estabelecimento: 

- Estabelecimentos Tipo 1 - 350€/Trimestre 

- Estabelecimentos Tipo 2 - 150€/Trimestre 

- Estabelecimentos Tipo 3 - 50€/Trimestre 

Independentemente do período laborado em cada trimestre, desde que o NCV esteja 

ativo, é cobrado o valor integral do trimestre. 

   

Regine Anual – Estes valores são aplicáveis aos estabelecimentos cuja dimensão REAI é Tipo 3 

– Atividade Produtiva Local ou equiparado. O valor da taxa cobrada anualmente é de 50€/Ano, 

cobrados de uma forma única em Outubro de cada ano, independentemente dos meses em 

que o estabelecimento labora. Nota: Neste regime estão também enquadrados os 

estabelecimentos sazonais de produtos à base de carne, nos anos em que solicitam reinício da 

atividade.  

 

Cobrança de taxa a estabelecimentos que não estejam em laboração 

A taxa de controlo oficial deve ser paga quando exista atividade do estabelecimento. O 

operador deve informar a respetiva DSAVR da interrupção temporária da laboração (do 

estabelecimento ou de determinada atividade) devendo a DSAVR, propor 

fundamentadamente a suspensão temporária do número de controlo veterinário relativo a 

essa atividade ou estabelecimento. 

Durante o período em que o NCV está suspenso não é cobrada taxa de controlo oficial nos 

seguintes moldes: 

Regime Mensal - o estabelecimento com NCV suspenso não submete declaração 

mensal e não é gerada fatura pelo SIPACE. 

Regime Trimestral - o NCV do estabelecimento é suspenso e o SIPACE já não gera 

fatura para o trimestre seguinte.  

Regime Anual - como é emitida uma fatura anual, se o estabelecimento for suspenso 

no decorrer de um ano, será cobrada a taxa referente ao ano em que ainda laborou.  
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Aplicação de fatores de redução e de majoração de taxas 

Ao regime mensal podem ser aplicados fatores de majoração e de redução de taxas conforme 

os pontos 1, 2 e 3 da tabela abaixo. 

Quanto aos regimes trimestral e anual aplicam-se os fatores de redução previstos no ponto 2 

da tabela abaixo.  

A aplicação dos fatores de redução do ponto 2 é feita de forma automática pelo SIPACE, com 

cálculo das reduções a partir do dia em que é reconhecido o direito à redução até ao dia em 

que deixa de ser reconhecido esse direito. 

 

 

 

 

 

 

 


