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Assunto: DISPONIBILIZAÇÃO NA NET DE NOVA VERSÃO CONSOLIDADA DO CÓDIGO 

ADUANEIRO DA UNIÃO (CAU)  
 

 
Na sequência da publicação no Jornal Oficial da União Europeia n.º 354, série L, de 23 de dezembro de 

2016 do Regulamento (UE) 2016/2339 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de dezembro que 

altera o Regulamento (UE) 952/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de outubro, que 

estabelece o Código Aduaneiro da União, no que se refere às mercadorias que tenham saído 

temporariamente do território aduaneiro da União por via marítima ou aérea.  

 
Comunica-se que foi publicado, nesta data, uma nova versão consolidada do CAU. 
 
A alteração em causa está enunciada na página respeitante à identificação das versões. 

 

Por sua vez, tendo em conta que foi publicado, no JO L n.º 297 de 4 de novembro, uma retificação ao 

Regulamento de Execução (UE) 2015/428 da Comissão, de 10 de março de 2015, que alterou o 

Regulamento (CEE) n.º 2454/93 (DACAC) e o Regulamento (UE) n.º 1063/2010 no que respeita às 

regras de origem relativas ao regime de preferências pautais generalizadas e às medidas pautais 

preferenciais a favor de determinados países ou territórios e que, apesar das DACAC já terem sido 

revogadas, é aconselhável que a versão AT ainda disponível no site esteja devidamente actualizada, 

pois pode haver questões que envolva a análise da legislação em vigor à data dos factos em causa, 

tanto mais que as retificações produzem efeitos à data em que a norma retificada entrou em aplicação, 

logo esta retificação, apesar de apenas publicada em 4 de novembro de 2016, produz efeitos à data em 

que as alterações às DACAC introduzidas pelo Regulamento 2015/428 entraram em aplicação, informa-

se igualmente que foi publicado, também nesta data, nova versão consolidada do anexo 13C das 

DACAC.  

 
 
Lisboa, 02 janeiro de 2017 

A Subdiretora-geral 

 
( Ana Paula Caliço Raposo ) 


