
 

 

N/Ref. 53/16                   Angra do Heroísmo, Março de 2016 
 
Assunto: Alterações taxas de IVA – Orçamento de Estado 2016  
 
Caro Associado, 

 

Leva-se ao conhecimento de V./Exa.(s), a Lei n.º 7-A/2016, de 30 de Março, publicado no 

Diário da República, N.º 62, I Série, de 30 de março de 2016, que vem aprovar o Orçamento de 

Estado de 2016. 

 

Uma das alterações do Orçamento de Estado para este ano é a alteração de taxas de IVA em 

alguns bens e/ou produtos, nomeadamente: 

 

Passam a sujeitos à taxa reduzida de IVA – 4% - os seguintes bens e ou produtos: 

 Pão (não inclui produtos de idêntica natureza, tais como gressinos, regueifas e tostas); 

 Seitan, tofu, tempeh e soja texturizada; 

 Frutas, legumes, produtos agrícolas e algas; 

 Algas vivas, frescas ou secas; 

 Sumos e néctares de frutos e de algas ou de produtos hortícolas e bebidas de cereais, 

amêndoa, caju e avelã sem teor alcoólico; 

 Copos menstruais; 

 Bens utilizados normalmente no âmbito das atividades de produção agrícola e 

aquícola: 

- Plantas vivas de espécies florestais, frutíferas e algas; 

 Prestações de serviços normalmente utilizados no âmbito das atividades de produção 

agrícola e aquícola listados na verba 5; 

 Prestações de serviços que contribuem para a produção agrícola e aquícola; 

 Criação de animais para experiências de laboratório; 

 

Passam a estar sujeitas à taxa intermédia de IVA – 9% - os seguintes bens ou produtos: 

 Refeições prontas a consumir, nos regimes de pronto a comer e levar ou com entrega 

ao domicílio; 

 Prestações de serviços: 

 — Prestações de serviços de alimentação e bebidas, com exclusão das bebidas alcoólicas, 

refrigerantes, sumos, néctares e águas gaseificadas ou adicionadas de gás carbónico ou outras 

substâncias. 

 

Quando o serviço incorpore elementos sujeitos a taxas distintas para o qual é fixado um preço 

único, o valor tributável deve ser repartido pelas várias taxas, tendo por base a relação 

proporcional entre o preço de cada elemento da operação e o preço total que seria aplicado 

de acordo com a tabela de preços ou proporcionalmente ao valor normal dos serviços que 

compõem a operação. 



 

 

Não sendo efetuada aquela repartição, é aplicável a taxa mais elevada à totalidade do serviço. 

 

As alterações acima descritas passam a entrar em vigor da seguinte forma: 

- Os produtos/bens sujeitos a taxa de IVA de 4% entram em vigor a 31 de Março de 2016; 

- Os produtos/bens sujeitos a tava de IVA de 9% entram em vigor a 01 de Julho de 2016. 

 

O presente diploma entra em vigor a 31 de Março de 2016 e não dispensa a leitura que poderá 

consultar através do site desta Câmara do Comércio, em 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1459360983.pdf.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 
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