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IVA – Taxas do imposto

A Directiva IVA (2006/112/CE, de 28.12.2006, JO L 347, 11.12.2006), contém,
nos seus artigos 93.º a 130.º e Anexo III, o quadro jurídico das taxas. As regras
base são simples:

◦ As transmissões de bens e as prestações de serviços sujeitas a IVA têm uma
taxa normal mínima de 15%, existindo um acordo político no sentido de a
taxa máxima ser de 25% (contudo, a Hungria tem uma taxa de 27%);

◦ Os EM podem aplicar uma ou duas taxas reduzidas com um limite mínimo
de 5% aos bens e serviços indicados no Anexo III da DIVA;

◦ Estas regras foram-se complicando por uma série de derrogações
concedidas a certos EM, tendo sido acordadas na negociação da Directiva
das taxas de 1992 e nos actos de adesão, pelo que não existe um sistema
harmonizado e coerente de taxas na UE.



IVA
Actos comunitários mais recentes

. Directiva das taxas reduzidas do IVA – Directiva 2009/47/CE do
Conselho, de 5 de Maio de 2009, relativa às taxas reduzidas do
IVA (JO nº L 116 de 09/05/2009):

- Permite a aplicação de taxas reduzidas ou uma isenção, num
número limitado de situações específicas, por razões sociais ou
de saúde (Anexo III da Directiva IVA) – no caso de Portugal
veio possibilitar a aplicação da taxa reduzida às portagens
sobre o Rio Tejo em Lisboa.



IVA
Actos comunitários mais recentes

Directiva 2009/47/CE:

"Artigo 105.º

◦1. Portugal pode aplicar às portagens nas pontes da

zona de Lisboa uma das duas taxas reduzidas previstas

no artigo 98.º

◦2. Portugal pode aplicar, às operações efectuadas nas

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e às

importações efectuadas directamente nestas regiões,
taxas de montante inferior às aplicadas no Continente.".



IVA na UE
Tendências recentes da evolução legislativa do IVA na UE no tocante às
taxas:

◦ Revisão das taxas reduzidas - Directiva 2009/47/CE, de 5 de Maio de 2009.

◦ Simplificação das taxas e ampliação da base de incidência –
Comunicações e estudos recentes.

◦ Busca de uma maior neutralidade na aplicação das taxas - Tendo em
consideração a diferença das taxas aplicáveis às publicações on line è às
publicações off line, a Comissão lançou uma consulta pública sobre esta
matéria que decorreu entre 25 de Julho a 19 de Setembro de 2016.

◦ A Directiva veio determinar a eliminação da diferença das taxas entre
publicações físicas e on line.



IVA na UE

◦Até Abril de 2016, a Comissão teve de abrir mais de 40

processos de infração contra mais de dois terços dos Estados

membros.

◦A diferença entre as taxas reduzidas e as taxas normais tem

vindo a aumentar nos últimos anos, diminuindo a eficácia do

IVA e multiplicando as distorções.



Taxas e crise eonómica - 2013 edition of the
‘Taxation Trends’ report, European Commission

◦ Except for the Nordic countries, many of the Member States applying above average

VAT rates in 2013 are those experiencing financial difficulties and strong pressure for

consolidation.

◦ Only in two cases was the VAT rate decreased. In the United Kingdom the rate was

temporarily cut by two points in 2009 in order to support consumption and in Ireland the

rate was decreased by half a point in 2010 after a temporary increase in 2009. Both

countries are currently applying higher rates.





VAT Rates Applied in the Member States of the European Union - Situation at 1st January 2019 
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Consumption Tax Trends 2018 VAT/GST AND EXCISE RATES, TRENDS AND POLICY ISSUES

◦ “Consumption taxes account for approximately one third of the total taxes collected in
OECD countries. They have two common forms: taxes on general consumption (value
added taxes and retail sales taxes) and taxes on specific goods and services (mainly
excise duties). Since the mid-1980s, VAT (also called Goods and Services Tax – GST) has
become the main consumption tax both in terms of revenue and geographical
coverage.”

◦ “Many OECD countries continue to apply reduced VAT rates to a broad range of
products such as basic essentials, pharmaceuticals and healthcare services, cultural
and sporting events, etc. to pursue equity or other non-distributional goals (e.g.
supporting cultural objectives, promoting locally supplied labour-intensive activities or
correcting environmental or other externalities). This notwithstanding evidence that
reduced rates are not an effective tool to achieve redistribution or to pursue the other
non-distributional goals as mentioned above. They also continue to make considerable
use of exemptions to pursue distributional objectives (such as exemptions for basic
health, charities and education) and for activities that are considered hard to tax (for
example, financial services).”
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1. TAXING CONSUMPTION IN OECD COUNTRIES

VAT rates

Most “older” VAT systems tend to adopt multi-rate systems, with one or more reduced 

rates (including zero rates4 in  som e count r ies) apply ing to a sign i f icant  num ber of goods 

and ser v ices. Th is is par t icu larly t he case in  Europe w here count r ies’ VAT rate st ructures 

are guided by the EU VAT Directive which generally allows for up to two reduced VAT rates 

in  addit ion to t he standard VAT rate.5 In  cont rast , ot her VAT system s – such as in  Ch i le, 

Japan and New  Zealand – apply a single rate to m ost , i f  not  al l , goods and ser v ices. The 

var iat ion in  rate st ruct ures is i l lust rated in  Table 1.1.

For t he m any count r ies t hat  do apply reduced VAT rates, t he t ypes of goods and 

ser v ices subject  to t hese reduced rates also var ies. Figure 1.4 h igh l ight s t he goods and 

ser v ices m ost  com m on ly subject  to a reduced rate in  OECD count r ies. The vast  m ajor it y 

of count r ies (27 of 33) apply a reduced rate to eit her basic food product s or, m ore of ten , to 

a very broad range of unprepared food products. The general rationale for providing such 

a reduced rate is to prov ide suppor t  to poorer households. Fol low ing a sim i lar rat ionale, 

m any count r ies also provide a reduced rate for pharm aceut ical product s, w ater supply, 

and publ ic t ranspor t . Meanwh i le, a sm al ler num ber of count r ies apply reduced rates to 

energy product s and to ch i ldren ’s cloth ing/shoes.

Most count r ies also use reduced VAT rates to encourage the consumpt ion of cer tain  

goods and services with perceived social or cultural benefits. The most common examples are 

newspapers and books which are subject to reduced VAT rates in 26 of the 33 OECD countries 

that have a VAT. As Figure 1.4 show s, count r ies also of ten provide reduced rates for cinem a, 

theatre and concerts. Less common examples include museums, zoos and sporting activities.

Many count r ies also provide reduced rates w it h  a less clear rat ionale. The m ost  

com m on of t hese apply to hotel and ot her accom m odat ion ser v ices and to restaurant  

food. Such concessions m ay have been int roduced for a var iet y of reasons, such as to 

provide support to a specific industry, to encourage tourism, or – in the case of restaurant 

food – to of fset  t he reduced rate appl ied to unprepared food. Less com m on exam ples 

include reduced rates for hai rdressing, cut  f low ers, cer tain  agr icu lt ural product s, and for 

food (and som et im es even alcohol) consum ed in  bars and cafes.

Figure 1.4. Com m on reduced VAT rates in  OECD countr ies as at 1 January 2014

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Fo
od

New
sp

ap
er

s

Boo
ks

Phar
m

ac
eu

tic
als

Hotel

ac
co

m
odati

on

W
ate

r s
up

ply

Pas
se

nge
r

tra
nsp

or
t 

Res
ta

ur
an

t f
oo

d

Cinem
a

Thea
tre

Conc
er

ts

Number of countries 
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Fonte: The Distributional Effects of Consumption Taxes in OECD Countries (2014)
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1. TAXING CONSUMPTION IN OECD COUNTRIES

Ful l detai ls on t he reduced VAT rates appl ied in  each OECD count r y are avai lable in  

t he OECD’s Consumption Tax Trends publ icat ion . The m er it s of prov iding t hese reduced 

rates, and their impact on the overall tax burdens faced by households (which depend not 

just on the tax rates but also on household consumption patterns), are examined in detail 

in  t he subsequent chapters of t h is repor t .

VAT exempt ions

Count r ies also var y in  t he range of goods and ser v ices t hat  are exem pted (i .e. zero 

rated w it h  no abi l it y to deduct  input  tax) f rom  VAT. Again it  is European count r ies t hat  

tend to have t he greatest  num ber of exem pt ions, w hereas Ch i le, Japan and New  Zealand 

tend to have t he few est .6

Figure 1.5 highlights some of the most common exemptions applied in OECD countries. 

Most  count r ies exem pt goods and services suppl ied in cer tain sectors considered essent ial 

for social reasons – par t icularly health , educat ion and char it ies. In other cases, pract ical 

reasons have led count r ies to use exem pt ions – for example, in every OECD count r y, m ost  

or al l f inancial serv ices are exem pted due to t he di f f icult y in determ in ing the appropr iate 

m argin on wh ich to apply VAT. Other sectors, such as postal services and t he let t ing of 

im m ovable proper t y, have of ten been exem pted due to a var iet y of h istor ical reasons.

Beyond these t ypical item s, exempt ions are of ten appl ied to a diverse range of goods 

and services such as cultural services, legal aid, precious metals, public transport and water 

supply. There is on ly l im ited consistency in the t ypes of goods and services that count r ies 

apply exem pt ions to as opposed to applying reduced rates. For example cultural services, 

publ ic t ranspor t and w ater supply are exem pt in som e count r ies but subject to reduced 

rates in others. This can even be the case for the m ost com m only appl ied exem pt ions – for 

exam ple, Aust ral ia zero-rates rather than exem pts educat ion and healthcare. In cont rast , 

Korea provides no reduced rates and instead uses exempt ions to address the redist r ibut ive, 

cultural and social goals that many countries attempt to address through reduced VAT rates.

Ful l detai ls of t he exem pt ions present  in  t he VAT system  of each OECD count r y are 

avai lable in  t he OECD’s Consumption Tax Trends publ icat ion .

Figure 1.5. Com m on VAT exem pt ions in  OECD countr ies as at 1 January 2014
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IVA- Taxas em Portugal

◦ A possibilidade de aplicar taxas do IVA mais reduzidas do IVA nas RA foi
negociada aquando da adesão de Portugal à CEE, atendendo,
essencialmente, aos custos de insularidade.

◦ Este direito foi consagrado no Tratado de Adesão da República
Portuguesa à CEE (Adenda 4 Anexo II, V, 2) e foi expressamente
consagrada na Sexta Directiva do IVA, com carácter definitivo, através da
introdução de um n.º 6 ao artigo 12.º, a que actualmente corresponde o
artigo 105.º da Directiva IVA.

◦ Foi então determinado, através dos n.os 2 e 3 do artigo 32.º da Lei n.º 2-
B/85, de 2 de Fevereiro, que as taxas de IVA aplicáveis nestas Regiões
poderiam ser 30% mais baixas do que as aplicáveis no Continente.

◦ Posteriormente, com a aprovação da nova Lei das Finanças Regionais, o
aludido limiar passou para 20%.



VAT Rates Applied in the Member States of the European Union Situation at 1st January 2019 

◦ FRANCE Special rates apply in Corsica and the overseas departments (DOM): a)

Corsica 0.90%: the first performances of certain shows, the sales of livestock intended

for use as foodstuff to persons/entities not liable to pay tax; 2.10%: some goods supplied

in Corsica and some services to which the reduced rates are applicable in mainland

France; 10%: construction works, agricultural equipment, certain supplies of furnished

lodging, sales for consumption on the premises, sales of electricity supplied at low

voltage; 13%: petroleum products; The standard rate applicable in Corsica is the same

as in the rest of the country: 20%.



Fonte:  Comissão Europeia,  « Taux de TVA appliqués dans les États membres de l'Union européenne, pp. 26.

Quadro 2. Evolução das Taxas de IVA em Portugal

(em %)



Fonte primária:  DGCI, Estatísticas do IVA.

Quadro 2. Evolução das Taxas de IVA em Portugal

(em %)

1986 8,0 16,0 30,0 6,0 : 12,0 21,0 6,0 : 12,0 21,0

   1987 
(a) 8,0 : 16,0 30,0 6,0 : 12,0 21,0 6,0 : 12,0 21,0

1988 8,0 : 17,0 30,0 6,0 : 12,0 21,0 6,0 : 12,0 21,0

1989 8,0 : 17,0 30,0 6,0 : 12,0 21,0 6,0 : 12,0 21,0

1990 8,0 : 17,0 30,0 6,0 : 12,0 21,0 6,0 : 12,0 21,0

1991 8,0 : 17,0 30,0 6,0 : 12,0 21,0 6,0 : 12,0 21,0

   1992 
(b) 5,0 : 16,0 30,0 6,0 : 12,0 21,0 6,0 : 12,0 21,0

1993 5,0 : 16,0 30,0 6,0 : 12,0 21,0 6,0 : 12,0 21,0

1994 5,0 : 16,0 30,0 6,0 : 12,0 21,0 6,0 : 12,0 21,0

1995 5,0 : 17,0 : 4,0 : 13,0 : 4,0 : 13,0 :

   1996 
(c) 5,0 12,0 17,0 : 4,0 8,0 12,0 : 4,0 8,0 12,0 :

1997 5,0 12,0 17,0 : 4,0 8,0 12,0 : 4,0 8,0 12,0 :

1998 5,0 12,0 17,0 : 4,0 8,0 12,0 : 4,0 8,0 12,0 :

1999 5,0 12,0 17,0 : 4,0 8,0 12,0 : 4,0 8,0 12,0 :

2000 5,0 12,0 17,0 : 4,0 8,0 12,0 : 4,0 8,0 12,0 :

2001 5,0 12,0 17,0 : 4,0 8,0 12,0 : 4,0 8,0 12,0 :

   2002 
(d) 5,0 12,0 19,0 : 4,0 8,0 13,0 : 4,0 8,0 13,0 :

2003 5,0 12,0 19,0 : 4,0 8,0 13,0 : 4,0 8,0 13,0 :

2004 5,0 12,0 19,0 : 4,0 8,0 13,0 : 4,0 8,0 13,0 :

   2005 
(e) 5,0 12,0 21,0 : 4,0 8,0 15,0 : 4,0 8,0 15,0 :

2006 5,0 12,0 21,0 : 4,0 8,0 15,0 : 4,0 8,0 15,0 :

2007 5,0 12,0 21,0 : 4,0 8,0 15,0 : 4,0 8,0 15,0 :

   2008 
(f) 5,0 12,0 20,0 : 4,0 8,0 14,0 : 4,0 8,0 14,0 :

2009 5,0 12,0 20,0 : 4,0 8,0 14,0 : 4,0 8,0 14,0 :

   2010 
(g) 6,0 13,0 21,0 : 4,0 9,0 15,0 : 4,0 9,0 15,0 :

2011 6,0 13,0 23,0 : 4,0 9,0 16,0 : 4,0 9,0 16,0 :

Fontes: Diversos Códigos do IVA; "VAT Rates Applied in the Member States of the European Union", Situation at 1st Jully 2011.

(a) - A partir de 1 de Fevereiro de 1992,

(b) - A partir de 24 de Março de 1992,

(c) - A partir de 1 de Julho de 1996,

(d) - A partir de 5 de Junho de 2002,

(e) - A partir de 1 de Julho de 2005,

(f) - A partir de 1 de Julho de 2008,

(g) - A partir de 1 de Julho de 2010.

Ano

Continente

Ta xa  

Norma l

Ta xa  

Agra va da

Ta xa  

Re duzida

Ta xa  

Inte rmé dia

Região Autónoma da Madeira

Ta xa  

Re duzida

Ta xa  

Inte rmé dia

Ta xa  

Norma l

Ta xa  

Agra va da

Região Autónoma dos Açores

Ta xa  

Re duzida

Ta xa  

Inte rmé dia

Ta xa  

Norma l

Ta xa  

Agra va da



CIVA-Art.º 18.º, n.º1
Taxas

◦ Taxas aplicáveis no Continente (art.º 18.º, n.º1, do CIVA):

- Taxa normal - 23%

- Taxa intermédia – 13% (importações, transmissões de bens e

prestações de serviços constantes da Lista II anexa ao CIVA)

- Taxa reduzida – 6% (importações, transmissões de bens e prestações

de serviços constantes da Lista I anexa ao CIVA)



IVA- Taxas em Portugal

◦ Região Autónoma dos Açores a partir de 1.1.2013 (Lei n.º 83-

C/2013 que aprova o Orçamento de Estado para 2014)

- Taxa normal – subiu de 16% para 18%

- Taxa intermédia – subiu de 9% para 10%

- Taxa reduzida – subiu de 4% para 5%

A partir de 30.09.2015 (Lei n.º 63-A/2015, de 30/06).

- As taxas reduzidas regressaram a 9% e 4%

◦ Região Autónoma da Madeira a partir de 1.4.2012 (plano de assistência financeira à
Madeira):

- Taxa reduzida - subiu de 4% para 5%

- Taxa intermédia - subiu de 9% para 12%

- Taxa máxima – subiu de 16% para 22%

NOTA: A taxa das Regiões Autónomas calcula-se por aplicação das regras do art.º 6.º
do CIVA, i.e, das regras de localização das operações.



Reforma da Fiscalidade Verde em Portugal

◦ Alargou-se a possibilidade de dedução do IVA em despesas relativas à
aquisição, fabrico, importação, locação, utilização, transformação e
reparação de viaturas de turismo eléctricas ou híbridas plug-in.

◦ Possibilitou-se a dedução de 50% do IVA suportado em despesas
referentes a viaturas de turismo movidas a GPL ou a GNV.

◦ Os serviços de reparação de velocípedes passaram a usufruir da
aplicação da taxa reduzida de IVA.



IVA
Estratégia mais recente da Comissão

LIVRO VERDE de 2010/ Aspectos a analisar:

◦Um sistema de IVA com uma base de incidência ampla, de
preferência com uma taxa única, aproximar-se-ia do ideal
de um imposto de consumo que permite minimizar os custos
de conformidade. Contudo, na UE, a taxa normal apenas
abrange dois terços do consumo total, beneficiando o terço
restante de diferentes isenções ou de taxas.



IVA
Estratégia mais recente da Comissão

◦ LIVRO VERDE de 2010/ Aspectos a analisar: 

As isenções são contrárias ao princípio do IVA como um
imposto de ampla base de incidência. A pertinência de
muitas das isenções actuais é questionável. Alargar a base
de incidência mediante a redução do número de isenções
permitiria reforçar a eficácia e a neutralidade do imposto,
constituindo uma alternativa válida ao aumento das taxas
de IVA.



O futuro do IVA

Maior eficácia do sistema IVA/Comunicação de 2011 (COM (2011) 851 final):

◦ Estrutura das taxas - Uma redução em 50 % da diferença da estrutura das taxas de IVA
entre os EM poderia conduzir a um aumento de 9,8 % no comércio intra-UE e a um
aumento do PIB real de 1,1 %, indicando-se, contudo, ao mesmo tempo, que estes
dados poderiam ser exagerados (Estudo sobre taxas de IVA reduzidas aplicadas a
bens e serviços nos Estados-Membros da União Europeia, Relatório final, Copenhagen
Economics, 21.6.2007).

◦ A aplicação da taxa normal continua a ser o princípio de base e a Directiva do IVA
não obriga os EM a utilizarem taxas reduzidas. O actual contexto económico e
financeiro constitui uma outra razão para limitar a sua utilização, em vez de se optar
pelo aumento das taxas normais. Os benefícios potenciais de uma utilização limitada
das taxas reduzidas, se forem definidas e aplicadas de uma maneira racional, não
devem ser ignorados.



O futuro do IVA

Maior eficácia do sistema IVA/Comunicação de 2011

A Comissão considera que uma revisão da actual estrutura das taxas de IVA deverá
basear-se numa avaliação de impacto integral que cubra todos os aspectos e siga os
seguintes princípios orientadores:

◦ Abolição das taxas reduzidas que constituem um obstáculo ao funcionamento adequado
do mercado interno. Taxas reduzidas justificadas no passado podem hoje ter efeitos de
distorção, dado o contexto económico, empresarial e jurídico ter mudado;

◦ Abolição das taxas reduzidas sobre produtos e serviços para os quais o consumo é
desencorajado por outras políticas da UE (ex., bens e serviços nocivos para o ambiente, a
saúde e o bem-estar);

◦ Bens e serviços similares devem ter a mesma taxa de IVA e os progressos da tecnologia
deverão ser tidos em consideração.



IVA – Evolução recente
Plano de Acção sobre o IVA de 4 de Abril de 2016

A Comissão apresenta “duas grandes opções”:

◦ Prorrogação e revisão regular da lista de bens e serviços a que podem ser aplicadas taxas reduzidas - mantém-se
a taxa normal mínima de IVA de 15 %. A lista dos bens e serviços elegíveis para a aplicação de uma taxa reduzida
deve ser revista no contexto da passagem para o sistema definitivo e, posteriormente, em intervalos regulares,
tendo em conta, nomeadamente, as prioridades políticas.

◦ Supressão do Anexo III da Directiva IVA - seria concedida uma maior liberdade aos Estados membros na fixação
das taxas, eliminando-se o Anexo III, possibilitando-se, desta forma, uma maior margem de manobra quanto ao
número de taxas reduzidas e ao seu nível.

◦ Como nota, não obstante os EM possam permanecer condicionados pela legislação da UE, esta opção implica a
aplicação de salvaguardas que evitem a concorrência fiscal desleal no mercado único e que garantam,
simultaneamente, a segurança jurídica e reduzam os custos de conformidade, pelo que a liberdade de fixação
das taxas do IVA deve ser acompanhada de um certo número de regras de base que permitam reger os casos
em que as taxas reduzidas podem ser aplicadas.

◦ A fim de evitar a concorrência fiscal desleal relativamente às aquisições transfronteiras, uma solução possível
pode consistir em impedir a aplicação de taxas reduzidas a bens e serviços de elevado valor acrescentado, em
especial os bens facilmente transportáveis.



O futuro do IVA

Alguns Estudos:

◦ Study on applying the current principle for the place of supply of B2B services
to B2B supplies of Goods Place of establishment of the Customer, Specific
Contract No. 1, TAXUD/2011/DE/304, Final Report, 8 February, 2012, PWC.

◦ VAT: the results of the public consultation on the review of the existing
legislation on reduced rates are now available - 30.04.2013.

◦ VAT IN THE PUBLIC SECTOR AND EXEMPTIONS IN THE PUBLIC INTEREST, FINAL
REPORT FOR TAXUD/2011/DE/334|10 JANUARY, 2013, Copenhagen
Economics.

◦ VAT Rates Applied in the Member States of the European Union Situation at 1st
January 2019 (Taxud.c.1(2019) – EN).

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2012_vat_rates_en.htm


◦ DIRECTIVA 2018/1713, do Conselho, de 6 de Novembro, que altera a DIVA, no que se refere às

taxas do imposto sobre o valor acrescentado aplicadas aos livros, aos jornais e às publicações

periódicas – já transposto quanto aos livros digitais no OE/2019: Em conformidade com a DIVA,

os serviços prestados por via electrónica, incluindo as publicações fornecidas por via

electrónica, deveriam ser tributados à taxa do IVA normal (mínimo de 15 %).

◦ Por outro lado, os EM podiam tributar publicações em todos os suportes físicos a uma taxa do

IVA reduzida (5 % no mínimo) e foi concedida a alguns a possibilidade de continuarem a

aplicar taxas do IVA inferiores ao mínimo atualmente em vigor de 5 % (taxas super-reduzidas),

incluindo isenções com direito à dedução do IVA pago no estádio anterior (as chamadas taxas

zero) para determinadas publicações impressas.

Taxas – Evolução recente



◦ DIRECTIVA 2018/1713:

◦ 1. Alteração do anexo III -No ponto 6), as referências a «todos os suportes físicos» e a formatos
específicos para publicações impressas «(brochuras, desdobráveis e outros impressos do mesmo tipo,
álbuns ou livros de ilustrações e álbuns para desenhar ou colorir para crianças, pautas de música
impressas ou manuscritas, mapas e cartas hidrográficas ou outras do mesmo tipo)» deve ser
suprimida e introduzida a condição «exceto publicações total ou predominantemente constituídas
por conteúdos de música ou de vídeo».

◦ 2. Alteração do artigo 98.º -Nos termos da diretiva actualmente em vigor, todos os serviços prestados
por via electrónica devem ser tributados à taxa normal do IVA, princípio em relação ao qual é
introduzida uma excepção no que diz respeito às publicações electrónicas.

◦ 3. Alteração do artigo 99.º- É aditado um n.º 3 ao artigo 99.º para que os Estados membros possam
aplicar taxas reduzidas inferiores ao mínimo fixado nesse artigo ou conceder isenções com direito à
dedução do IVA pago no estádio anterior ao fornecimento dos bens e serviços mencionados na
nova versão do ponto 6) do anexo III.

Taxas – Evolução recente



Taxas – Evolução recente
◦ Taxas – Em Janeiro de 2018 a Comissão apresentou uma proposta para

tornar mas flexível a aplicação das taxas do IVA pelos EM – Proposta
de Directiva {SWD(2018) 7 final} - {SWD(2018) 8 final}, Brussels, 18.1.2018
COM(2018) 20 final 2018/0005 (CNS).

◦ Foram analisadas duas opções que consideram a caducidade das
derrogações, para permitir a entrada em vigor do regime definitivo do
IVA. A primeira opção concederia as derrogações em vigor a todos os
EM, mediante a integração das disposições nacionais na DIVA, no
entanto, esta alternativa seria complexa do ponto de vista jurídico e
técnico e suscetível de gerar conflitos futuros com o princípio da
neutralidade fiscal.
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Taxas – Evolução recente

◦ Preâmbulo da Proposta – “Num regime definitivo do IVA, todos os Estados-Membros seriam
abrangidos pelas mesmas normas e usufruiriam de igual liberdade na fixação das taxas de
IVA. As normas harmonizadas e menos restritivas permitiriam a todos os Estados-Membros,
para além das duas taxas reduzidas de um mínimo de 5 % e de uma isenção com direito à
dedução do IVA pago no estádio anterior atualmente permitidas, aplicar outra taxa
reduzida entre 5 % e 0 %. Nesse caso, em vez de alargar a já longa lista de bens e serviços
a que podem ser aplicadas taxas reduzidas, o anexo III seria substituído por uma lista
negativa à qual não podem ser aplicadas taxas reduzidas.”

◦ – “Embora sendo menos restritivas, estas novas regras irão permitir uma aplicação mais
ampla do princípio de neutralidade fiscal, princípio este que, no atual sistema transitório do
IVA, é anulado pelas disposições do anexo III e pelas derrogações temporárias, cujo âmbito
de aplicação é limitado. Ao abrigo das novas regras harmonizadas, os Estados-Membros
são igualmente obrigados a assegurar que as taxas reduzidas são para benefício dos
consumidores finais e que a fixação dessas taxas prossegue um objetivo de interesse geral.
Além disso, caberá aos Estados-Membros garantir que a taxa média ponderada do IVA
aplicado às operações em relação às quais o IVA não pode ser deduzido será sempre
superior a 12 %.”



Taxas – Evolução recente

◦ O artigo 99.º-A garante que, na fixação das taxas, os EM apliquem uma taxa média

ponderada de IVA superior a 12 %.

◦ O artigo 100.º estabelece a obrigação de a Comissão transmitir ao Conselho, de cinco

em cinco anos, um relatório em que reexamine o âmbito de aplicação da lista de

bens e serviços a que deve ser aplicada a taxa normal.

◦ Antes de as novas regras harmonizadas entrarem em vigor, a Comissão compromete-

se a, nos termos do artigo 100.º da Directiva IVA, reexaminar o Anexo III, a fim de ter

em conta pedidos específicos dos Estados-Membros. O reexame deverá decorrer no

âmbito do Comité do IVA e ser seguido de uma proposta legislativa da Comissão para

adaptar o Anexo III.



Taxas – Evolução recente

◦ “O artigo 105.º autoriza a República Portuguesa a continuar a aplicar taxas regionais

mais baixas nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, dado esta derrogação

ter sido concedida numa base permanente. Num regime de IVA definitivo, Portugal

terá, contudo, de garantir que uma taxa normal mínima de 15 % é respeitada nessas
regiões.”

◦ “Um novo Anexo III-A estabelece a lista negativa e inclui a entrega de bens sujeitos a

impostos especiais de consumo e a entrega de bens e prestações de serviços nos

casos em que a aplicação de taxas reduzidas ou uma isenção com direito à dedução

do IVA pago no estádio anterior possam implicar distorções da concorrência. Essa lista

é estruturada de acordo com a classificação estatística dos produtos por atividade24

e prorrogada através da inclusão da entrega de certos bens de consumo para

compensar o aumento da flexibilidade concedida aos Estados-Membros. “



IVA – Taxas do imposto

Conclusões:

◦A diferença das taxas e as distintas interpretações e aplicações que
são dadas a certos conceitos fazem variar o âmbito de aplicação
do imposto, provocando distorções de concorrência significativas,
nomeadamente em situações transfronteiriças relativas,
designadamente, ao consumo de bens alimentares e combustíveis.

◦Os EM utilizaram distintamente as possibilidades resultantes da DIVA,
o que resultou numa situação diferenciada e complexa.

◦A Hungria aumentou a taxa normal para além do permitido (para
27%).



IVA – Taxas do imposto
Conclusões:

◦ Deveria ser reintroduzida a possibilidade de aplicação de uma taxa agravada na
UE.

◦ Não somos a favor de uma taxa única de IVA nem de um mecanismo
generalizado de reverse charge, que desvirtuaria as características do imposto.

◦ Temos dúvidas quanto à eficácia das propostas da Comissão no que tange à
neutralidade do imposto….



IVA – Taxas do imposto
Conclusões:

◦ O artigo 100.º vem alterar o artigo 105.º da Directiva IVA.

◦ O que diz o 105, n. 2, é que PT pode aplicar nas RA taxas de IVA mais baixas do que no

Continente, reproduzindo neste contexto o que está no Tratado de Adesão.

◦ Ora, esta proposta vem aditar que a taxa não pode ser inferior a 15%...

◦ Será que a Madeira foi ouvida sobre esta matéria? Para além de que se trata de matéria

acordada nos termos que referi no Tratado de Adesão de PT à então CEE... É uma limitação

de um direito que negociámos aquando da Adesão... Uma coisa é limitarmos a taxa a nível

interno, outra coisa é abdicarmos desse direito...








