
Os incentivos à compra de carros elétricos e híbridos plug-in foram alterados. Se a sua empresa pensa comprar 

um destes veículos, saiba quais são os apoios que estão disponíveis para 2021.

Veículos Híbridos plug-in

Dedução de IVA:

• Dedução, em sede de IRC, da totalidade do IVA da eletricidade usada para carregar estes veículos;

• Isenção de pagamento de IVA na compra de veículos até 50 000€.

Taxas de Tributação Autónoma (TA) reduzidas:

A redução deste tipo de taxas depende do valor de aquisição:

• Taxa TA de 5% para um custo de aquisição até 27 500€;

• Taxa TA de 10% para um custo de aquisição entre 27 500€ e 35 000€;

• Taxa de TA de 17,5% para um custo superior a 35 000€.

Nota: Estas taxas são aplicáveis caso a empresa tenha tido lucro. Caso contrário, as taxas aumentam 10 pontos 

percentuais respetivamente.

Imposto Sobre Veículos (ISV):

• Caso pretenda nacionalizar a matrícula de um veículo híbrido plug-in, o desconto é de 75%, tendo apenas que 

pagar 25% do ISV. Note-se que este veículo terá de ter uma bateria que possa ser carregada através de ligação 

à rede elétrica e com uma autonomia mínima, no modo elétrico, de 50km bem como emissões oficiais inferiores 

a 50 gCO2/Km para que possam beneficiar desde desconto. 

Veículos Elétricos

Dedução IVA:

• Aplicam-se os mesmos benefícios acima mencionados nos veículos híbridos plug-in, relacionados com a 

eletricidade usada para o carregamento;

• Isenção de pagamento de IVA na compra de veículos até 62 500€.

Taxas de Tributação Autónoma, Imposto sobre Veículos (ISV) e Imposto Único de Circulação (IUC):

• Os veículos totalmente elétricos estão isentos de tributação autónoma, ISV e IUC.

Para que possa compreender de uma forma mais prática as prinicipais diferenças entre um veículo normal, um 

elétrico e um híbrido plug-in, veja o exemplo abaixo:

Exemplo Prático

Uma empresa adquire uma viatura ligeira de passageiros de 5 lugares pelo valor de 34 500€. Os encargos e as 

deduções são as seguintes:
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IVA

Valor Dedutível

Depreciação

Valor aceite 
fiscalmente (abate ao 

lucro da empresa)

TA (Tributação 
Autónoma)

Valor a pagar junto
 com o IRC

Combustíveis
 convencionais Elétrico Híbrido plug-in

Não é dedutível

0,00€

25% de 8.625,00€

8.625,00€

27,50% sobre a 
depreciação e sobre 
todas as despesas da 

viatura

2.371,87€ 

(8.625,00€ x 27,50%)

Deduz 23%

6.451,20€

25% de 28.048,00€

7.012,00€

Isento

0,00€

Deduz 23%

6.451,20€

25% de 28.048,00€

7.012,00€

10% sobre a 
depreciação e sobre 

todas as despesas do 
ano

862,50€

(8.625,00€ x 10%)
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