A SAÚDE NÃO PAGA IVA:

Isenção de IVA nas Terapêuticas Não Convencionais
Acupuntura, Fitoterapia, Homeopatia, Medicina Tradicional Chinesa, Naturopatia, Osteopatia, Quiropráxia

Salvar as Medicinas Naturais em Portugal

PETIÇÃO pelo direito a uma Saúde sem IVA
Porque todos temos direito a escolher os nossos cuidados de saúde, assine esta petição para que,
com a maior urgência, a lei torne clara a isenção de IVA das Terapêuticas Não Convencionais.
Nome completo

Profissão

C.C. ou B.I.

Assinatura

Declaro autorizar para todos os efeitos legais, a contagem da minha assinatura para qualificação do presente abaixo-assinado.

Favor devolver por correio, depois de preenchido, para:
APPA-Associação Portuguesa dos Profissionais de Acupunctura
Rua Eça de Queirós nº 16B – 4º Andar | 1050-096 Lisboa | Tel. 210 137 629
(*) Nos termos do Artº 52, da Constituição Portuguesa, todos os cidadãos têm o direito de apresentar, individual ou colectivamente, aos órgãos de soberania
ou a quaisquer autoridades, petições, representações, reclamações ou queixas para defesa dos seus direitos, da Constituição, das leis ou do interesse geral.

Salvar as Medicinas Naturais
em Portugal
Petição pelo direito a uma Saúde sem IVA
A Autoridade Tributária está a aniquilar financeiramente a atividade dos prestadores
de saúde das terapêuticas não convencionais fazendo uma interpretação livre e
criativa para cobrar retroativamente IVA de 4 anos a 23%. IVA que não foi cobrado
aos utentes no passado.
É uma “luta” de todos, de profissionais e de pacientes que beneficiam das Medicinas
Naturais em Portugal.

Porque todos temos direito a escolher os nossos cuidados de saúde, ASSINE AQUI
esta petição para que com a maior urgência a lei torne clara a isenção de IVA das
terapêuticas não convencionais. O seu apoio é muito importante.

APOIE ESTA PETIÇÃO.
ASSINE, DIVULGUE E PARTILHE!

www.appa-mtc.org
Rua Eça de Queirós, Nº 16 B - 4º Andar | 1050-096 Lisboa
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