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Viaturas de turismo híbridas plug-in ou 

elétricas 
Dedução do IVA e Tributação Autónoma 

 

 

✓ Dedução do IVA 

 

Decorrente da reforma da “Fiscalidade Verde”, a Lei 82-D/2014, de 31/12, procedeu à alteração das normas 

fiscais ambientais nos setores da energia e emissões, transportes, água, resíduos, ordenamento do 

território, florestas e biodiversidade. 

 

Esta alteração dá possibilidade deduzir o IVA das despesas relativas à aquisição, fabrico ou importação, à 

locação e à transformação em viaturas elétricas ou híbridas plug-in de viaturas ligeiras de passageiros ou 

mistas elétricas ou híbridas plug-in, quando consideradas viaturas de turismo, cujo custo de aquisição não 

exceda o definido na Portaria 467/2010, de 07/07. 

 

Consideram-se como viatura de turismo para este efeito “qualquer veículo automóvel, com inclusão do 

reboque, que, pelo seu tipo de construção e equipamento, não seja destinado unicamente ao transporte 

de mercadorias ou a uma utilização com carácter agrícola, comercial ou industrial ou que, sendo misto ou 

de transporte de passageiros, não tenha mais de nove lugares, com inclusão do condutor (…).” 

 

A Portaria 467/2010, referida na alínea e) do nº 1 do art.º 34º do Código do IRC, estabelece os limites para 

o custo de aquisição ou valor de reavaliação das viaturas ligeiras de passageiros ou mistas.  

Assim: 

Adquiridas nos períodos de tributação que se iniciem em 01/01/2015 ou após essa data: 

✓ 62.500€ - Veículos movidos exclusivamente a energia elétrica 

✓ 50.000€ - Veículos híbridos plug-in 

✓ 37.500€ - Veículos movidos a gases de petróleo liquefeito (GPL) ou gás natural veicular (GNV) 

Estes limites são considerados com exclusão do IVA. 

 

Na proporção de 50%, é possível a dedução do IVA contido nas despesas com aquisição, fabrico ou 

importação, locação e transformação em viaturas movidas a GPL ou a GNV de viaturas ligeiras de 

passageiros ou mistas, quando consideradas viaturas de turismo, cujo custo de aquisição não exceda o 

limite supra. 

 

No custo de aquisição ou de produção inclui-se o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) que, nos termos 

legais, não for dedutível, designadamente em consequência de exclusão do direito à dedução, não sendo, 

porém, esses custos influenciados por eventuais regularizações ou liquidações efetuadas em períodos de 

tributação posteriores ao da entrada em funcionamento ou utilização. 

 

 

✓ Taxas de tributação autónoma 

 

No que toca à tributação autónoma sobre os encargos destas viaturas, existem diferenças. 

No caso das viaturas de passageiros exclusivamente elétricas, os seus encargos estão excluídos de 

tributação autónoma. 
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As restantes, viaturas de passageiros híbridas plug-in e as movidas a GPL ou GNV, estão sujeitas a tributação 

autónoma ainda que a taxas inferiores. 

A partir de 2021, as taxas de tributação autónoma reduzidas, que se aplicavam à generalidade das viaturas 

híbridas plug-in, de 5%, 10% e 17,5%, passam a beneficiar apenas as viaturas cuja bateria possa ser carregada 

através de ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima, no modo elétrico, de 50 

quilómetros e emissões oficiais inferiores a 50 g CO2/km. 

 

 

✓ Quadro resumo taxas de tributação autónoma  

 

 
 

* Cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima, no modo 

elétrico, de 50 quilómetros e emissões oficiais inferiores a 50 g CO 2 /km 

 

✓ Tributação autónoma versus prejuízo fiscal 

 

O agravamento da taxa de tributação autónoma em 10 pontos percentuais em caso de prejuízo fiscal não 

será aplicável às cooperativas e às micro, pequenas e médias empresas, nos períodos de tributação de 2020 

e de 2021, desde que: 

✓ O sujeito passivo tenha obtido lucro tributável em 1 dos 3 períodos de tributação anteriores e tenha 

dado cumprimento às obrigações declarativas (Modelo 22 e IES), relativas aos 2 períodos de 

tributação anteriores; ou 

✓ ✓ Os períodos de tributação de 2020 e de 2021 correspondam ao período de tributação de início 

de atividade ou a um dos dois períodos seguintes (ver n.º 15 do artigo 88.º Código do IRC)). 

 

 

 

Notas: 

Esta ficha técnica não dispensa a leitura da legislação aplicável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro de 2021 

 

Geral Híbridos Plug-in* Movidas a GNV

Inferior a 27.500€ 10% 5% 7,5%

Igual ou superior a 27.500€ e inferior a 35.000€ 27,5% 10% 15%

Igual ou superior a 35.000€ 35% 17,5% 27,5%

Taxas
Custo de aquisição
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