22 de junho 2015

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.
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