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Getting to the point, with confidence  

Programa IVAucher 

Âmbito e condições específicas de funcionamento do programa IVAucher 

Resultante do impacto negativo causado pela pandemia da doença COVID-19, no 
exercício orçamental de 2021 foi prioridade do Governo focar-se, nomeadamente, na 
recuperação da economia portuguesa, pelo que se determinou a criação do 
programa IVAucher, com o objetivo de dinamizar e apoiar três setores fortemente 
afetados – alojamento, cultura e restauração. 

O IVAucher é, desta forma, um mecanismo que tem como objetivo permitir aos 
consumidores finais acumular o valor correspondente à totalidade do IVA suportado 
em consumos nos setores do alojamento, da cultura e da restauração, durante um 
trimestre (junho a agosto de 2021) e utilizar esse valor durante um outro trimestre 
(outubro a dezembro de 2021), em consumos nesses mesmos setores. 

Para o efeito, o apuramento do valor correspondente ao IVA suportado pelos 
consumidores finais é calculado tendo por base o montante constante das faturas 
comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira com o número de identificação 
fiscal do adquirente (portanto, apenas aplicável a contribuintes portugueses). 
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visa estimular o consumo 
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Neste contexto, foi publicado, pela Presidência do Conselho de Ministros, o Decreto Regulamentar n.º 2-A/2021, de 
28 de maio de 2021, visando definir o âmbito e as condições de funcionamento do programa IVAucher. 

Refira-se ainda que a adesão dos consumidores ao programa é livre e independente da regularidade da sua situação 
tributária, sendo todos os comerciantes sujeitos passivos de IVA com uma das Classificações Portuguesas de 
Atividades Económicas (CAE) principal identificadas no anexo ao referido Decreto Regulamentar abrangidos pelo 
programa, bastando que disponham de Terminais de Pagamento Automático /Point of Sale compatíveis, ou que 
aceitem recorrer à solução de pagamentos por chave digital (token). 

Para mais detalhe consulte o referido Decreto Regulamentar aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
“Deloitte” refere-se a uma ou mais firmas membro e respetivas entidades relacionadas da rede global da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). A DTTL (também referida 
como “Deloitte Global”) e cada uma das firmas membro são entidades legais separadas e independentes. A DTTL não presta serviços a  
clientes. Para mais informação aceda a www.deloitte.com/pt/about 
 
A Deloitte é líder global na prestação de serviços de audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax e serviços relacionados. A nossa rede de firmas membro 
compreende mais de 150 países e territórios e presta serviços a quatro em cada cinco entidades listadas na Fortune Global 500®. Para conhecer o impacto positivo criado pelos 
aproximadamente 312.000 profissionais da Deloitte aceda a www.deloitte.com 
 
Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de serviços profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (em conjunto a “Rede Deloitte”). Deve aconselhar-se com um profissional qualificado antes de tomar 
qualquer decisão que possa afetar as suas finanças ou negócio. Nenhuma entidade da Rede Deloitte pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas sofridos por quem 
haja baseado a sua decisão nesta comunicação. 
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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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