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Getting to the point 

IVA - isenções e aplicação da taxa reduzida 
 
No âmbito da pandemia da doença COVID 19, foi publicada a Lei n.º 13/2020, de 

7 de maio, que consagra novas isenções e determina a aplicação da taxa reduzida 

de IVA a determinados bens. 

Isenção na aquisição de bens necessários ao combate à COVID - 19 

A Lei em causa consagra a isenção, ainda que temporária, das transmissões e das 
aquisições intracomunitárias dos bens mencionados no anexo à mesma, desde que 
cumpram as seguintes condições: 
 
 Sejam adquiridos por uma das seguintes entidades: 

 
o O Estado, as regiões autónomas ou as autarquias locais, bem como 

qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e organismos, ainda que 
personalizados, incluindo os institutos públicos; 

o Os estabelecimentos e unidades de saúde que integram o Serviço Nacional 
de Saúde (SNS), incluindo as que assumem a forma jurídica de entidades 

públicas empresariais; 
o Outros estabelecimentos e unidades de saúde do setor privado ou social, 

desde que inseridos no plano nacional do SNS de combate à COVID -19, 
tendo para o efeito contratualizado com o Ministério da Saúde essa 
obrigação, e identificados no despacho n.º 5335-A/2020 dos gabinetes 
dos Ministros de Estado, da Economia e da Transição Digital e de Estado e 
das Finanças e da Ministra da Saúde; 
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o Entidades com fins caritativos ou filantrópicos, aprovadas previamente para o efeito e identificadas em 
lista a aprovar por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da 
saúde e do trabalho, da solidariedade e da segurança social. 

 
 Destinar-se a uma das seguintes utilizações: 

 
o Distribuição gratuita, pelas entidades referidas acima, às pessoas afetadas pelo surto de COVID -19 ou 

expostas a esse risco, bem como às pessoas que participam na luta contra a COVID -19; 
o Tratamento das pessoas afetadas pelo surto de COVID -19 ou na sua prevenção, permanecendo 

propriedade das entidades referidas acima. 
 

Na emissão de faturas referentes aos bens em causa deverá ser feita menção à Lei n.º 13/2020, como motivo 

justificativo da isenção de IVA. 

É concedido o direito à dedução do imposto que tenha incidido sobre os bens ou serviços adquiridos, 

importados ou utilizados pelo sujeito passivo para a realização das transmissões dos bens isentos pela Lei n.º 

13/2020. 

A isenção de IVA é aplicável às transmissões e às aquisições intracomunitárias de bens efetuadas no território 

nacional durante o período compreendido entre 30 de janeiro de 2020 e 31 de julho de 2020. 

Taxa reduzida de IVA 

A Lei determina ainda a aplicação da taxa reduzida de IVA às transmissões, importações e aquisições 

intracomunitárias dos seguintes bens: 

 Máscaras de proteção respiratória; 
 Gel desinfetante cutâneo com as especificidades constantes de despacho n.º 5335-A/2020. 

 

A aplicação da taxa reduzida a estes bens decorrerá no período de 8 de maio a 31 de dezembro de 2020. 

Para mais informações recomendamos a consulta da Lei n.º 13/2020 

 
Para mais informações, por favor contacte:  
 
Lisboa: +351 210 427 500  

Porto: +351 225 439 200 
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