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Getting to the point  

  

Taxas de IRS e IVA da Região Autónoma dos Açores

Foi publicado, no dia 3 de junho de 2015, o 

Decreto Legislativo Regional n.º 15/2015/A, que 

altera, entre outros, o Decreto Legislativo 
Regional n.º 2/99/A, de 20 de janeiro, diploma que 

adapta o sistema fiscal nacional à Região 
Autónoma dos Açores. 

São alteradas as reduções às taxas nacionais do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS) e do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA), de forma a determinar as 
novas taxas a vigorar na Região Autónoma dos 

Açores. 

IRS 

Às taxas nacionais de IRS são aplicadas as 

seguintes reduções para 2015: 

 Para os rendimentos coletáveis 
correspondentes ao primeiro e segundo 

escalões, 30% e 25%, respetivamente.  

As restantes reduções não serão alteradas, 
mantendo-se a redução de 20% para os restantes 

escalões e taxas de retenção e tributação 
autónoma. 

IVA 

Às taxas nacionais de IVA é aplicada a seguinte 

redução: 30% para as taxas reduzida e 
intermédia, mantendo-se inalterada a redução 

aplicada à taxa normal. 

As taxas de IVA reduzida e intermédia dos Açores 
passarão, assim, a ser de 4% (atualmente, 5%) e 

9% (atualmente, 10%), respetivamente. 

A entrada em vigor destas novas taxas terá, 
ainda, de ser precedida de alteração ao Código 

do IVA, após publicação oficial da mesma. 

Para mais informações, consulte o Decreto 
Legislativo Regional aqui. 

 

 

 

  

https://dre.pt/application/conteudo/67377973


 

 

 

 

Para mais informações, por favor contacte-nos: 

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 

www.deloitte.pt 
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