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Getting to the point, with confidence  

Alterações nas taxas sobre os serviços audiovisuais – 
Publicação da Lei n.º 74/2020 

Foi publicada a Lei n.º 74/2020, de 19 de novembro, que transpõe para a ordem 

jurídica interna a Diretiva 2018/1808 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 

de novembro, alterando a Lei n.º 27/2007, de 30 de julho, que aprova a Lei da 

Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, e a Lei n.º 55/2012, de 6 de 

setembro, relativa ao fomento, desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das 

atividades cinematográficas e audiovisuais. 

 

Esta Lei introduz as seguintes alterações ao nível da cobrança de taxas específicas: 

 

Taxa de exibição  

A taxa de exibição, de 4% sobre a transmissão de publicidade em diversos 
canais audiovisuais, passa também a aplicar-se à comunicação comercial 
audiovisual incluída nos serviços de plataforma de partilha de vídeos. 
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Criação de uma nova taxa 

sobre os proveitos relevantes 

dos operadores de serviços 

audiovisuais a pedido por 

subscrição 
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A taxa de exibição constituirá um encargo do anunciante e deverá constar da 
fatura emitida pelos operadores de serviços de plataformas de partilha de 
vídeos, relativamente aos proveitos realizados em mercado nacional, ainda 
que esses serviços se encontrem sob jurisdição de outro Estado-Membro. 

Taxa sobre os serviços audiovisuais a pedido por 
subscrição 

É introduzida uma nova taxa anual correspondente a 1% do montante dos 
proveitos relevantes dos operadores de serviços audiovisuais a pedido por 
subscrição (VideoOnDemand). 

Taxa de subscrição 

Mantém-se a taxa de subscrição, a cargo dos operadores de serviços de 
televisão por subscrição, de € 2 por cada subscrição de acesso a serviços de 
televisão. 

No entanto, é atualizada a fórmula de cálculo do número de subscritores de 
cada operador, o qual passa a ser calculado em conformidade com os dados 
de natureza estatística reportados à ANACOM. 

Entrada em vigor 

As alterações introduzidas entram em vigor 90 dias após a publicação da Lei, salvo quanto às alterações ao nível da 
fórmula de cálculo da taxa de subscrição, que reportam os seus efeitos a 1 de janeiro de 2020. 

Para mais informações, recomendamos a consulta da Lei n.º 74/2020. 
 

  

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4449774c3078664e7a52664d6a41794d4335775a47593d&fich=L_74_2020.pdf&Inline=true
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