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Getting to the point 

IVA - Redução da taxa aplicável a determinados fornecimentos de 
eletricidade 
 
Alteração da taxa de IVA aplicável a determinados fornecimentos de 
eletricidade 
 
Foi publicado o Decreto-Lei n.º 74/2020, de 24 de setembro, que aprova 
a aplicação da taxa intermédia de IVA (presentemente 13% no 
Continente, 12% na Madeira e 9% nos Açores) aos fornecimentos de 
eletricidade cuja potência contratada não ultrapasse 6,9 kVA, na parte 
que não exceda:  

a) 100 kWh por período de 30 dias; 

b) 150 kWh por período de 30 dias, quando adquirida para consumo de famílias 
numerosas, considerando -se como tais os agregados familiares constituídos 
por cinco ou mais pessoas. 
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A redução da taxa de IVA não abrange as componentes fixas do fornecimento de eletricidade - ou seja, a 
componente fixa da tarifa de acesso às redes e as demais componentes relativas à potência contratada que 
não variam com a quantidade de kWh consumidos. 

Serão ainda objeto de regulamentação por Portaria as regras relativas às famílias numerosas, ao 
apuramento dos referidos limites em tarifas multi-horárias e à definição das regras aplicáveis ao cálculo da 
proporção de tais limites nos casos em que se verifiquem períodos inferiores ou superiores a 30 dias. 

Para os consumos até 100 kWh por período de 30 dias, estas alterações aplicam-se às operações realizadas 
a partir de 1 de dezembro de 2020 e para os consumos até 150 kWh por período de 30 dias por famílias 
numerosas, estas alterações aplicam-se às operações realizadas a partir de 1 de março de 2021. 

Para mais informações, recomendamos a consulta do Decreto-Lei n.º 74/2020. 
 
 
Para mais informações, por favor contacte:  
 
Lisboa: +351 210 427 500  
Porto: +351 225 439 200 
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