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Getting to the point, with confidence  

Isenção de IVA aplicável a dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro e vacinas contra a doença COVID-
19. 

Publicação da Lei n.º 4-C/2021 

Foi publicada a Lei n.º 4-C/2021, de 17 de fevereiro, que introduz, com efeitos 
temporários, uma isenção de IVA nas seguintes operações:  

 Transmissões, aquisições intracomunitárias e importações de dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro da doença COVID-19 que estejam em 
conformidade com os requisitos aplicáveis; 
 

 Transmissões, aquisições intracomunitárias e importações de vacinas 
contra a doença COVID-19 autorizadas pela Comissão Europeia ou pelas 
autoridades de saúde nacionais; 

 

 Prestações de serviços estreitamente ligadas com os dispositivos ou as 
vacinas acima referidos. 
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É permitida a dedução do imposto que tenha incidido sobre os bens ou 
serviços adquiridos, importados ou utilizados pelo sujeito passivo para a 
realização das transmissões ou dos serviços acima referidos. 
 
A isenção em apreço é temporária, vigorando até 31 de dezembro de 2021. 
 
Para mais informações recomendamos a consulta da Lei n.º 4-C/2021, de 17 
de fevereiro de 2021.  
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Deloitte Tax 
Somos confiança 

O nosso maior investimento 
está na ligação que 
construímos com os nossos 
clientes. Somos hoje mais 
tecnológicos, inovadores e 
ágeis, e esta é a nossa marca. 
Quando investimos, investimos 
em confiança. 
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