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Tax News Flash n.º 13/2015 
Getting to the point  

  

Taxas de IVA da Região Autónoma dos Açores

Foi aprovada na Assembleia da República, no dia 
19 de junho de 2015, a Proposta de Lei com a 

alteração às taxas reduzida e intermédia de IVA 
aplicáveis às operações que se considerem 

efetuadas na Região Autónoma dos Açores, que 
passarão a ser, respetivamente, 4% e 9%.  

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

 

 

Entrada em vigor e produção de efeitos 

A Proposta prevê que as novas taxas de IVA 

entrem em vigor no primeiro dia do trimestre 
seguinte ao da publicação da Lei, pelo que se 

esta publicação ocorrer até ao final do corrente 
mês as novas taxas de IVA dos Açores entram 

em vigor no dia 1 de julho de 2015. 

Para mais detalhe, consulte a Proposta de Lei 
aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634842734d7a51304c56684a5353356b62324d3d&fich=ppl344-XII.doc&Inline=true


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, por favor contacte-nos: 

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 

www.deloitte.pt 
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