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Tax News Flash n.º 14/2015 
Getting to the point  

  

Taxas de IVA da Região Autónoma dos Açores

Foi publicada a Lei n.º 63-A/2015, de 30 de junho, 
que altera as taxas reduzida e intermédia de IVA 

aplicáveis às operações que se considerem 
efetuadas na Região Autónoma dos Açores, 

passando a ser, respetivamente, de 4% e 9%.  

A taxa normal de IVA manter-se-á em 18%. 

Entrada em vigor e produção de efeitos 

As novas taxas de IVA entram em vigor no dia 1 

de julho de 2015. 

Não obstante, por Despacho do Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais os sujeitos passivos 

ficam autorizados a alterar os seus sistemas 
informáticos, tendo em vista a aplicação das 

novas taxas, até dia 7 de julho, sem qualquer 
penalidade. 

Para mais detalhe, consulte a Lei aqui e o 

Despacho do Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais aqui. 

 
 

 

 

 

 

Para mais informações, por favor 

contacte-nos: 

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 

www.deloitte.pt 
 

 

 

https://dre.pt/application/file/67641592
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6B2C9C19-3847-49FF-BFF2-A7918128A6B5/0/Despacho_119_2015.pdf
http://www.deloitte.pt/
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