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I. Análise da iniciativa  

 

• A iniciativa  

A presente iniciativa, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 

(ALRAM), visa voltar a incluir a eletricidade na lista I anexa ao Código do IVA, 

aplicando assim a taxa reduzida a esse bem. 

Salienta a proponente que a atual taxação da eletricidade a 23% é uma medida que 

penaliza, quer os que têm mais rendimentos, quer os que têm menos, afetando 

também as empresas. 

Como tal, considera justo que, após o fim da intervenção conjunta da Comissão 

Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional, e sendo 

a eletricidade um bem essencial, seja repristinada a norma vigente até à Lei n.º 51-

A/2011, de 30 de setembro. 

 

• Enquadramento jurídico nacional  

A estruturação do sistema fiscal é um dos instrumentos que pode auxiliar a prossecução 

dos equilíbrios que visem a melhoria dos níveis de coesão económica, social e territorial 

entre Portugal Continental e as suas Regiões Autónomas. 

De acordo com Nabais, J. (2004)1, a Constituição da República Portuguesa (CRP) exige 

que a tributação do consumo, por um lado, «…vise a adaptação da estrutura do 

consumo à evolução das necessidades de desenvolvimento económico e da justiça 

social e, por outro, a oneração dos consumos de luxo», de onde decorre a pretensão de 

que a «tributação ao consumo sirva não só o desenvolvimento económico, mas também 

a da justiça social». Nestes termos, o legislador deverá levar em linha de conta a 

ponderação destes dois bens jurídicos constitucionais, na tributação do consumo. 

                                                           
1 Ver a propósito Nabais, J. (2004) “Direito Fiscal” – 2.ª Edição, Editora Almedina, maio de 2014; 

Pág. n.º 179 e seguintes. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/c-iva-listas.aspx
https://dre.pt/application/file/a/149165
https://dre.pt/application/file/a/149165
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201811051536/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
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Conjugando o contexto de aplicação do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) com 

a especificidade territorial portuguesa, verificamos que o conceito de território nacional 

é aplicado nos termos do artigo 5.º2 do texto constitucional, de onde resulta a aplicação 

de um sistema comum do IVA entre o território continental e as regiões autónomas da 

Madeira e dos Açores, ressalvando que o estatuto de ultraperiferia e os custos de 

insularidade subjacentes encontram uma discriminação positiva nas taxas mais 

reduzidas de IVA, previstas nos termos do n.º 3 do artigo 18.º3 do Código do Imposto 

sobre o Valor Acrescentado (CIVA)4, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de 

dezembro5. 

A existência de um sistema fiscal permite, entre outras valências, a correção das 

desigualdades, podendo ir «…no sentido da tributação ou de uma maior tributação, 

como no sentido da não tributação ou da limitação da tributação»6. Assim, a metodologia 

de tributação do consumo permite a adaptação da sua estrutura à evolução das 

necessidades, quer em termos de desenvolvimento económico, quer em termos de 

justiça social. 

Os impostos indiretos, onde o IVA se enquadra, podem ser definidos em função de 

alguns critérios, nomeadamente7: 

• Critério financeiro: os impostos indiretos são impostos que, «…atingindo 

manifestações mediatas da capacidade contributiva, tributam a despesa, a 

transferência de bens ou outras manifestações indiretas da capacidade 

contributiva»; 

                                                           
2 Território. 

3 A alínea a), relativa às taxas aplicadas à Região Autónoma dos Açores, verifica a redação dada 

pela Lei n.º 63-A/2015, de 30 de junho, enquanto que a alínea b), aplicável à proposta de lei em 

apreço, verifica a redação dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 14-A/2012, de 30 de março. 

4 Versão consolidada no Portal das Finanças. 

5 Ver a propósito “Palma, Clotile C. (2011) “Introdução ao Imposto sobre o Valor Acrescentado”. 

Cadernos IDEFF | N.º I – 5.ª Edição. Julho de 2011; Almedina; Págs. 53 e seguintes 

6 Nabais, J. (2001), “Direito Fiscal”, 2.ª Edição, maio de 2004 – Almedina, pág. 158 e seguintes. 

7 Ver a propósito Nabais, J. (2004) “Direito Fiscal” – 2.ª Edição, Editora Almedina, maio de 2014; 

Págs. N.º 41 e seguintes. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201811200937/127960/diploma/indice
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/pages/iva18.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/pages/codigo-do-iva-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/pages/codigo-do-iva-indice.aspx
https://dre.pt/application/file/a/605467
https://dre.pt/application/file/a/605467
https://dre.pt/application/file/a/67641592
https://dre.pt/application/file/a/427559
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• Critério económico: os impostos indiretos são «…aqueles que constituem custos 

de produção das empresas», pelo que os mesmos, dado integrarem preços dos 

bens/serviços, «…são deduzidos ao produto nacional (bruto ou líquido) para 

apurar o rendimento nacional (bruto ou líquido)»; 

• Critério de repercussão económica: os impostos indiretos «…são repercutíveis 

no adquirente final de bens e serviços». Para efeitos da temática em apreço, 

importa salientar que «…nem sempre os impostos indiretos hoc sensu, em que 

é pressuposto haver repercussão económica, esta se verifica, pois as concretas 

condições do mercado, que fixa os preços dos bens e serviços, podem obstar a 

que a mesma tenha lugar»; 

• Critério do tipo de relação jurídica base do imposto: trata-se de um critério que 

«reside no tipo de relação jurídica fonte da obrigação de imposto, ou seja, na 

configuração instantânea ou duradoura do elemento temporal do facto 

tributário». Neste sentido, os impostos indiretos resultam de uma «…relação 

desencadeada por um facto ou ato isolado ou por factos ou atos sem 

continuidade entre si, isto é, de uma relação de caráter instantâneo, que dá 

origem a uma obrigação de imposto isolada (ainda que o seu pagamento possa 

ser realizado em parcelas ou prestações)». 

 

Conforme referido por Nabais, J. (2004)8, «…o IVA é um imposto geral sobre o consumo, 

em que se tributam as transmissões de bens, a prestação de serviços, as importações 

e a aquisição intracomunitária de bens». Importa referir o contexto desta tipologia de 

carga fiscal, uma vez que se trata de «…um imposto que comporta um regime geral e 

diversos regimes especiais, qualquer deles objeto dum razoável grau de harmonização 

comunitária». 

Um sistema de impostos sobre o consumo com as características do IVA atinge o maior 

grau de simplicidade e de neutralidade quando se verifica o contexto de uma cobrança 

da forma mais geral possível e quando o seu âmbito de aplicação abrange todas as 

fases da produção, da distribuição e de prestações de serviços. Esse contexto de 

                                                           
8 Ver a propósito Nabais, J. (2004) “Direito Fiscal” – 2.ª Edição, Editora Almedina, maio de 2014; 

Pág. N.º 569. 



________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.º 162/XIII/4.ª (ALRAM) 

Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (5.ª) 

 6 

 

 

NOTA TÉCNICA  

simplicidade e de neutralidade deverá, contudo, atentar ao facto de que a alteração da 

estrutura fiscal promove impactos ao nível orçamental, económico e social. 

A presente Proposta de Lei visa proceder à 117.º alteração ao Código do Imposto sobre 

o Valor Acrescentado (CIVA) 9 , aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de 

dezembro. Conforme referenciado no Ponto B da nota justificativa da Proposta de Lei 

em apreço, «o diploma altera a Lista I anexa ao CIVA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

394-B/84, de 26 de dezembro, na sua redação atual, repondo a verba 2.12 – 

Eletricidade». Salienta-se que a verba em questão foi revogada pela Lei n.º 51-A/2011, 

de 30 de setembro, que «elimina a taxa reduzida de IVA sobre a eletricidade e o gás 

natural, com a consequente sujeição destes bens à taxa normal». 

 

II. Enquadramento parlamentar  

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Pesquisada a base de dados, verifica-se que não há iniciativas legislativas ou petições 

pendentes sobre esta matéria. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Petições 

Não foram encontradas petições sobre esta matéria. 

Iniciativas legislativas: 

Projeto de Resolução n.º 666/XII/2.ª (PS) - Recomenda ao Governo que pondere a 

aplicação da taxa intermédia (13%) do IVA sobre eletricidade e o gás natural. Foi 

rejeitado. 

Projeto de Lei n.º 352/XII/2.ª (BE) - Repõe a taxa do IVA na eletricidade e no gás natural 

a 6%. Foi rejeitado. 

                                                           
9 Versão consolidada no Portal das Finanças. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/pages/codigo-do-iva-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/pages/codigo-do-iva-indice.aspx
https://dre.pt/application/file/a/605467
https://dre.pt/application/file/a/605467
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/c-iva-listas.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/pages/codigo-do-iva-indice.aspx
https://dre.pt/application/file/a/605467
https://dre.pt/application/file/a/605467
https://dre.pt/application/file/a/149165
https://dre.pt/application/file/a/149165
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37621
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37521
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Projeto de Lei 381/XII/2.ª (PEV) - Revoga a Lei nº 51-A/2011, de 30 de setembro, 

rejeitando que a eletricidade e o gás natural estejam sujeitos à taxa máxima de IVA, 

recolocando-os na lista I anexa ao Código do IVA, à taxa reduzida. Foi rejeitado. 

Projeto de Lei 386/XII/2.ª (PCP) - Cria taxas de IVA de 6% aplicáveis ao consumo de 

eletricidade e de gás natural e revoga a Lei n.º 51-A/2011, de 30 de Setembro. Foi 

rejeitado. 

Projeto de Lei 525/XII/3.ª (BE) - Repõe a taxa do IVA na eletricidade nos 6%. Foi 

rejeitado. 

Projeto de Lei 542/XII/3.º (PCP) - Define taxas de IVA de 6% aplicáveis ao consumo de 

eletricidade e de gás natural, assim como de gás butano e propano. Foi rejeitado. 

Projeto de Resolução 1462/XII/4.ª (BE) - Garante o pleno acesso à eletricidade e ao gás 

por parte das famílias com dificuldades económicas. Foi rejeitado. 

Acrescente-se que a proposta de lei n.º 156/XIII/4.ª (GOV) prevê, na alínea a) do n.º 6 

do artigo 213.º, uma autorização legislativa ao Governo para: 

«a) Alterar a Lista I anexa ao Código do IVA no sentido de permitir a tributação à taxa 

reduzida de IVA da componente fixa dos fornecimentos de eletricidade e de gás natural 

correspondente, respetivamente, a uma potência contratada que não ultrapasse 3,45 

kVA e a consumos em baixa pressão que não ultrapassem os 10 000 m3 anuais; 

b) Delimitar a aplicação da taxa reduzida prevista na alínea anterior de modo a reduzir 

os custos associados ao consumo da energia e a proteger consumos finais».  

As normas foram aprovadas. 

 

III. Apreciação dos requisitos formais  

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A Proposta de Lei n.º 162/XIII/4.ª foi apresentada pela Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira (ALRAM), no âmbito do seu poder de iniciativa, plasmado no n.º 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37588
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37619
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38279
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38331
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39422
http://app.parlamento.pt/OE2019/HTML/OrcamentoEstado2019.html
http://app.parlamento.pt/OE2019/HTML/OrcamentoEstado2019.html
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/codigo-do-iva-indice.aspx
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1 do artigo 167.º da Constituição, e do artigo 118.º do Regimento da Assembleia da 

República (doravante referido como RAR). 

Esta iniciativa reveste a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do 

RAR, e é assinada pelo Presidente da ALRAM, conforme disposto no n.º 3 do artigo 

123.º do RAR. 

A presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais elencados no n.º 1 do artigo 

124.º do RAR, uma vez que está redigida sob a forma de artigos, tem uma designação 

que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma exposição de 

motivos, cujos elementos são enumerados no n.º 2 da mesma disposição regimental. 

Não infringe a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o 

sentido das modificações a introduzir na ordem jurídica, respeitando assim os limites 

estabelecidos no n.º 1 do artigo 120.º do RAR. Apesar de a alteração proposta - de 

reduzir a taxa de IVA aplicável à eletricidade - afetar as receitas do Estado previstas no 

Orçamento, a proponente prevê, no artigo 2.º da sua proposta, que a entrada em vigor 

da mesma ocorrerá “com o orçamento do próximo ano”. Pretende assim ultrapassar o 

limite imposto pelo n.º 2 do artigo 167.º da Constituição e pelo n.º 2 do artigo 120.º do 

RAR, conhecido como lei-travão (as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas 

da Madeira e dos Açores – tal como os Deputados, os grupos parlamentares e grupos 

de cidadãos eleitores – não podem apresentar propostas de lei que envolvam no ano 

económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado 

previstas no Orçamento).  

A proposta de lei entrou já após a entrega do Orçamento do Estado para 2019 e não foi 

discutida e aprovada até à entrada em vigor deste; assim, na prática, o “orçamento do 

próximo ano”, referido na norma de entrada em vigor, só poderá ser o de 2020. 

A proposta de lei em apreciação deu entrada a 6 de novembro de 2018. Foi admitida e 

baixou na generalidade à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização 

Administrativa a 9 de novembro, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia 

da República. 

 

 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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• Verificação do cumprimento da lei formulário 

O título da presente iniciativa legislativa - «Altera o Código do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (CIVA) e repõe a eletricidade na lista 1 - bens e serviços sujeitos à taxa 

reduzida do CIVA» - traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao 

disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como lei 

formulário10. Em caso de aprovação pode ser objeto de aperfeiçoamento, em sede de 

apreciação na especialidade ou em redação final. 

Segundo as regras de legística formal, «o título de um ato de alteração deve referir o 

título do ato alterado», tal como sucede neste caso, podendo ser acrescentado o tipo, 

número e data dos atos legislativos que os aprovaram.  

Não obstante o disposto no n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, segundo o qual os 

«diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração 

introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que 

procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas», no caso dos 

códigos fiscais, alterados com bastante frequência, parece ser mais seguro não 

acrescentar o número de alteração (que habitualmente consta do título). 

Coloca-se à consideração da Comissão a possibilidade de simplificar a redação do 

título, da seguinte forma: «Repõe a eletricidade na lista de bens e serviços sujeitos à 

taxa reduzida de IVA, alterando o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado». 

Os autores não promoveram a republicação do Código do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado, nem se verificam quaisquer dos requisitos de republicação de diplomas 

alterados, previstos no artigo 6.º da lei formulário, dada a exceção prevista na alínea a) 

do seu n.º 3. 

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro. 

                                                           
10 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, 
a identificação e o formulário dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n.os 2/2005, de 24 
de janeiro, 26/2006, de 30 de junho, 42/2007, de 24 de agosto, e 43/2014, de 11 de julho. 

https://dre.pt/application/file/25346100
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No que respeita ao início de vigência, o artigo 2.º desta proposta de lei estabelece que 

a sua entrada em vigor ocorrerá «com o orçamento do próximo ano». 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro. 

 

IV. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento no plano da União Europeia  

A base do sistema comum de IVA atualmente em vigor é a Diretiva IVA11, relativa ao 

sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado e atos conexos. Uma vez que o 

IVA é um imposto harmonizado a nível da Comunidade, os Estados-Membros não 

podem, por si só, estabelecer regras diferentes e, por conseguinte, qualquer iniciativa 

relativa à modernização do IVA exige uma proposta da Comissão para alterar a Diretiva 

IVA e atos conexos. O atual sistema de IVA estabelece um intervalo para as tarifas 

“regulares” de IVA, com um valor máximo de 25% e um mínimo (fixado em 2010) de 

15%. Dada a amplitude dos intervalos e a possibilidade de vigorarem uma ou duas taxas 

reduzidas (de, pelo menos, 5%), além de uma taxa para bens “de luxo” (sem consenso 

do Conselho para um limite superior), em conjunto com várias exceções e derrogações 

(por exemplo, a taxa de 0% para a venda de livros no Reino Unido), as diferenças entre 

Estados-Membros em matéria de IVA permanece elevada. 

Para garantir a aplicação uniforme da Diretiva IVA, o Regulamento de Execução (UE) 

n.°282/2011 do Conselho, de 15 de março de 2011, estabelece medidas de aplicação 

relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado. Estas medidas 

podem ser aplicadas diretamente sem transposição nacional. 

Num regime definitivo do IVA, todos os Estados-Membros serão abrangidos pelas 

mesmas normas e usufruirão de igual liberdade na fixação das taxas do IVA. As normas 

harmonizadas e menos restritivas permitirão a todos os Estados-Membros, para além 

das duas taxas reduzidas, um mínimo de 5 % e uma isenção com direito à dedução do 

IVA. Nesse caso, em vez de alargar a já longa lista de bens e serviços a que podem ser 

                                                           
11 Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de Novembro de 2006 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1482834880992&uri=CELEX:32006L0112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1482834880992&uri=CELEX:32006L0112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1482841380129&uri=CELEX:32011R0282
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1482841380129&uri=CELEX:32011R0282
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1482834880992&uri=CELEX:32006L0112
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aplicadas taxas reduzidas, passa a existir 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 têm como fim 

o 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 %. 

No que se refere ao setor da energia, a Comissão Europeia (CE) elaborou a Proposta 

de DIRETIVA DO CONSELHO que altera a Diretiva 2003/96/CE do Conselho que 

reestrutura o quadro comunitário de tributação dos produtos energéticos e da 

eletricidade 12 , destinada a modernizar a regulamentação relativa à tributação dos 

produtos energéticos, dando a liberdade aos Estados-Membros para reformular a sua 

estrutura tributária. Pretendia-se deslocar o impacto dos impostos do trabalho para o 

consumo, por forma a contribuir para o crescimento e o emprego. Esta proposta foi 

retirada em março de 2015. 

A Diretiva Tributação da Energia13 veio estabelecer as regras da UE na tributação dos 

produtos energéticos e da eletricidade, definindo níveis mínimos de tributação. Acima 

desses níveis mínimos, os Estados-Membros têm liberdade para fixar as taxas nacionais 

que considerarem adequadas. São excluídos da aplicação desta diretiva a utilização de 

produtos energéticos como matéria-prima, e algumas aplicações da eletricidade, como: 

✓ produtos energéticos utilizados para fins que não o de carburantes ou combustíveis 

de aquecimento; 

✓ dupla utilização de produtos energéticos. 

                                                           
12 COM(2011)0169 
13 Diretiva 2003/96/CE do Conselho, de 27 de Outubro de 2003, que reestrutura o quadro comunitário de 
tributação dos produtos energéticos e da eletricidade 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0169:FIN:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0169:FIN:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0169:FIN:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0169:FIN:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0096
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20110169FIN.do
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o Entende-se que um produto energético tem uma dupla utilização quando é 

utilizado quer como combustível de aquecimento quer para fins que não o de 

carburante ou de combustível de aquecimento. A utilização de produtos 

energéticos para redução química e em processos eletrolíticos e metalúrgicos 

será considerada como dupla utilização. 

✓ eletricidade utilizada principalmente para fins de redução química e em processos 

eletrolíticos e metalúrgicos; 

✓ eletricidade, quando corresponder a mais de 50 % do custo de um produto. 

Entende-se por «custo de um produto», o somatório de todas as aquisições de bens 

e serviços, acrescidos das despesas de pessoal e do consumo de capital fixo, a 

nível da empresa, tal como definida no artigo 11.o. Este custo calcula-se como valor 

médio por unidade. Entende-se por «custo da eletricidade», o valor real de 

aquisição da eletricidade ou o custo da sua produção, se for produzida na empresa. 

✓ processos mineralógicos. 

o Entende-se por processos mineralógicos, os processos classificados na 

nomenclatura NACE sob o código DI 26 «Fabricação de outros produtos 

minerais não metálicos» no Regulamento (CEE) n.º 3037/90 do Conselho, de 

9 de Outubro de 1990, relativo à nomenclatura estatística das atividades 

económicas na Comunidade Europeia14.15 

A Diretiva Tributação da Energia também definiu as isenções e reduções que os 

Estados-Membros podem aplicar às suas taxas normais, assim como em que condições 

o podem fazer. Destas isenções, algumas são obrigatórias, como as relativas aos 

produtos energéticos e à eletricidade utilizados para produzir eletricidade. Existem 

igualmente isenções ou reduções facultativas, como por exemplo, a favor das empresas 

com utilização intensiva de energia. Posto isto, a maioria dos Estados-Membros 

recorreu à possibilidade de aplicar taxas de imposto nacionais diferenciadas aos 

mesmos produtos em determinadas circunstâncias ou condições, integrando diferentes 

objetivos políticos na sua política energética. 

                                                           
14 JO L 293 de 24.10.1990, p. 1. Regulamento com a última redação que lhe foi dada pelo Regulamento 
(CE) n.o 29/2002 da Comissão (JO L 6 de 10.1.2002, p. 3). 
15 Diretiva 2003/96/CE do Conselho, de 27 de Outubro de 2003, que reestrutura o quadro comunitário de 
tributação dos produtos energéticos e da eletricidade 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=OJ:L:1990:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=OJ:L:2002:006:TOC
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O objetivo da Diretiva Tributação da Energia é garantir o bom funcionamento do 

mercado interno, evitando a dupla tributação e/ou distorções significativas do comércio 

e da concorrência entre fontes de energia e consumidores e fornecedores de energia, 

resultando das diferenças consideráveis nas taxas de imposto nacionais.  

Em 2012, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre a proposta de Diretiva 

Tributação da Energia, subsequentemente retirada. 

 

• Enquadramento internacional  

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países: Áustria, Alemanha, 

Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, 

Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, 

Luxemburgo, Malta, Polónia, Reino Unido, República Checa, Roménia e Suécia.  

A informação relativa às taxas de IVA tem como fonte a base de dados da Comissão 

Europeia “Vat rates applied in the Member States of the European Union”, sendo estes 

os valores aplicáveis à data de 1 de Julho de 2018: 

 

Países Taxa de IVA aplicável à Eletricidade: 

Termo Comparativo: Região Autónoma da Madeira 22% (Taxa Atual) | 5% (Taxa Proposta) 

Áustria (Pág. 90/120) 20%16 

Alemanha (Pág. 37/120) 19%17 

Bélgica (Pág. 23/120) 21% 

Bulgária (Pág. 27/120) 20% 

Chipre (Pág. 67/120) 19% 

Croácia (Pág. 60/120) 25%18 

                                                           
16 Uma taxa especial de 19% aplica-se a Jungholz e Mittelberg. 

17 Para efeitos de IVA, o país não inclui a ilha de Heligoland e o território de Büsingen. 

18 Aplica-se uma taxa de 13% para efeitos de entrega de eletricidade para outro fornecedor ou 

usuário final, incluindo taxas relacionadas à entrega. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0096
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-136
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0096
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
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Dinamarca (Pág. 34/120) 25%19 

Eslováquia (Pág. 109/120) 20% 

Eslovénia (Pág. 106/120) 22% 

Espanha (Pág. 52/120) 21%20 

Estónia (Pág. 41/120) 20% 

Finlândia (Pág. 112/120) 24%21 

França (Pág. 55/120) 20%22 

Grécia (Pág. 48/120) 13%23 

Holanda (Pág. 87/120) 21% 

Hungria (Pág. 81/120) 27% 

Irlanda (Pág. 45/120) 13,5% 

Itália (Pág. 64/120) 10%24 

Letónia (Pág. 71/120) 21% 

Lituânia (Pág. 74/120) 21% 

Luxemburgo (Pág. 77/120) 8% 

Malta (Pág. 83/120) 5% 

Polónia (Pág. 94/120) 23% 

Reino Unido (Pág. 118/120) 5% 

República Checa (Pág. 30/120) 21% 

Roménia (Pág. 103/120) 19% 

Suécia (Pág. 115/120) 25% 

 

 

 

                                                           
19 As Ilhas Faroé e a Gronelândia não fazem parte da União Europeia, pelo que não é aplicado 

IVA nestes territórios 

20 Para efeitos de IVA, o país não inclui as Ilhas Canárias, Ceuta e Melilla. 

21 As “Åland Islands” estão excluídas do âmbito de aplicação do IVA.  

22 Aplica-se uma taxa de 5,5% no respeitante à assinatura da conta. 

23 Nos termos do artigo 120.º da Diretiva IVA, a Grécia aplica atualmente taxas 30% inferiores à 

taxa correspondente aplicada no continente às ilhas de Leros, Lesbos, Kos, Samos e Chios. O 

Monte Athos está excluído do âmbito do IVA como parte do território aduaneiro da Comunidade. 

24 Os seguintes territórios estão excluídos do âmbito do IVA: Livigno, Campione d'Italia e as 

águas territoriais do Lago Lugano. 
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V. Consultas e contributos 

 

Regiões Autónomas  

O Presidente da Assembleia da República promoveu, a 9 de novembro de 2018, a 

audição dos órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores e do Governo 

Regional da Madeira, através de emissão de parecer no prazo de 20 dias, nos termos 

do artigo 142.º do Regimento da Assembleia da República, e para os efeitos do n.º 2 do 

artigo 229.º da Constituição. Caso sejam enviados, os respetivos pareceres serão 

disponibilizados no site da Assembleia da República, mais especificamente na página 

eletrónica da presente iniciativa. 

Em caso de aprovação da iniciativa na generalidade, nos termos do disposto no n.º 1 

do artigo 170.º do RAR, nas reuniões da comissão parlamentar em que sejam 

discutidas, na especialidade, propostas legislativas das regiões autónomas podem 

participar representantes da Assembleia Legislativa da região autónoma proponente. 

Para tal, a comissão parlamentar competente informa o Presidente da Assembleia da 

República, com, no mínimo, oito dias de antecedência, sobre a inclusão da iniciativa – 

para aqueles efeitos - na sua ordem de trabalhos (n.º 2 do mesmo artigo). 

Consultas facultativas  

Em caso de aprovação da iniciativa na generalidade, poderá ser pertinente consultar o 

Governo. 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

Linguagem não discriminatória  

Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, na apreciação na especialidade ou na 

redação final, nesta fase do processo legislativo a proposta de lei não parece suscitar 

qualquer questão relacionada com a redação não discriminatória em relação ao género. 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43128
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43128

