
 
  

Processo:  nº  908  

 
1 

FI CHA DOUTRI NÁRI A 

Diplom a:  
 CI VA  

Art igo:  
Alínea c) do nº  1 do art . 18º . 

Assunto:  
 Montagem , reparação e m anutenção de elevadores, esteiras e escadas 

rolantes, não incluído num cont rato de em preitada. 

Processo:  
nº  908, por despacho de 2010-07-27, do SDG do IVA, por delegação do 

Director Geral dos I m postos. 

Conteúdo:  
 Tendo por referência o pedido de inform ação vinculat iva solicitada, ao abrigo 

do art °  68°  da Lei Geral Tr ibutár ia (LGT) , por «  ….A…» , presta-se a 
seguinte inform ação. 

 

I  -  MOTI VOS DO PEDI DO  

1 .  O sujeito passivo acim a ident if icado dedica-se à act iv idade de m ontagem , 

reparação e m anutenção de elevadores, esteiras e escadas rolantes, 

encont rando-se inscr ito em IVA no regim e normal mensal.  

2 . Prat ica operações que lhe parecem  suscept íveis de beneficiar, por 

aplicação da verba 2.27 da Lista I  anexa ao Código do IVA, da taxa reduzida 

de t ributação.  

3 . Em concreto, a requerente pretende saber se no conceito de em preitadas 

de beneficiação, rem odelação, renovação, restauro, reparação ou 

conservação de im óveis ou partes autónom as destes afectos à habitação, 
constante da verba indicada, cabem :   

3.1 Serviços ou t rabalhos de reparação, m anutenção ou renovação de 
elevadores no âm bito de um a em preitada de rem odelação, renovação, 

restauro, reparação ou conservação de im óveis ou partes autónom as 

destes afectos à habitação, isto é, em  que o im óvel, considerado com o um 
todo, será objecto de intervenção, a qual abrangerá igualm ente os 

t rabalhos relat ivos aos elevadores suscept íveis de serem  qualif icados 

com o "parte integrante" de um im óvel;   

3.2 Serviços ou t rabalhos de beneficiação que dêem  origem , e.g., à 

instalação ou incorporação de um  elevador ou equipam ento análogo no 

im óvel objecto da intervenção, no âm bito de um a em preitada geral de 
beneficiação do im óvel em  causa, resultando desses t rabalhos a ligação do 

elevador a este im óvel com carácter de perm anência;   

3.3 Serviços de m anutenção ou reparação periódica dos elevadores ou 

equipam entos análogos, no âm bito de um a intervenção com objecto 

lim itado a esses m esm os elevadores, i.e., fora de um a em preitada geral 
de beneficiação do im óvel, considerado com o um  todo, em  que estes 

equipam entos estão incorporados no im óvel.  

4 .  Em  todos os serviços descritos a requerente tem  aplicado a taxa norm al 
de IVA. Contudo, tem chegado ao conhecim ento da requerente que algum as 

das em presas que actuam  neste sector de act iv idade e que prestam os 

serviços acim a descritos, concorrentes, portanto, da requerente, têm  vindo a 
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aplicar a taxa reduzida de IVA de 5% , ao abrigo da verba 2.27 da Lista I  

anexa ao Código do IVA, conform e facturas que anexa.  

5 . Neste sent ido, sendo im perioso um  adequado enquadram ento da 
act iv idade em questão em  sede de IVA para garant ir  efect ivas condições de 

plena concorrência ent re os vários agentes económicos e, muito 

concretamente, na aplicação hom ogénea das taxas de I VA potencialm ente 
aplicáveis, vem  solicitar um a inform ação vinculat iva acerca da taxa de I VA 

que deve ser aplicada aos casos refer idos.  

 

I I  -  ENQUADRAMENTO FACE AO CÓDI GO DO I VA  

6 .  Nos term os da alínea a)  do nº  1 do art igo 18º  do Código do I VA (CI VA) , 

aplica-se a taxa reduzida de 5%  às prestações de serviços constantes da 
Lista I  anexa ao referido Código.  

7 .  A verba 2.27 da Lista I  anexa ao CIVA contem pla as "Em preitadas de 
beneficiação, rem odelação, renovação, restauro, reparação ou conservação 

de im óveis ou partes autónom as destes afectos à habitação, com  excepção 

dos t rabalhos de lim peza, de m anutenção dos espaços verdes e das 
em preitadas sobre bens im óveis que abranjam  a totalidade ou um a parte dos 

elementos const itut ivos de piscinas, saunas, cam pos de ténis, golfe ou 

m inigolfe ou instalações similares. A taxa reduzida não abrange os m ateriais 
incorporados, salvo se o respect ivo valor não exceder 20 %  do valor global 

da prestação de serviços."   

8 .  Conform e foi explicitado pelo Ofício-Circulado nº  30.036, desta Direcção 
de Serviços, de 2001-04-04, a verba 2.27 (anterior verba 2.24) da Lista I  

anexa ao CI VA abrange exclusivam ente as prestações de serviços aí 
expressam ente elencadas, não tendo aí cabim ento act iv idades de 

t ransmissão de bens. Por isso, as t ransmissões de elevadores e de escadas 

rolantes (ou de quaisquer out ros equipam entos) , ainda que se dest inem a 
um  im óvel dest inado à habitação, não têm  enquadramento naquela verba, 

devendo portanto ser t ributadas em IVA à taxa norm al.  

9 .  Refere, ainda, o m esm o Ofício-Circulado de que a expressão "im óveis 
afectos à habitação" constante daquela verba deve ser interpretada 

restr it ivam ente, de m odo a assegurar a sua conform idade com  o estabelecido 

no direito com unitário, concretam ente no ponto 2 do anexo K da 6ª  
Direct iva, pelo que não cabem  nesse conceito equipam entos com o 

elevadores, escadas rolantes, antenas e out ros.  

1 0 .  Cont inua a esclarecer aquele Ofício que a rat io legis daquele preceito 

não contem pla a sua aplicação a serviços de reparação e m anutenção de 

equipam entos que sejam  partes integrantes de im óveis. Logo, os serviços de 
reparação e m anutenção de elevadores e escadas rolantes não têm  

enquadram ento na verba 2.27 (anterior verba 2.24)  da Lista I  anexa ao 

CI VA, devendo ser sujeitos a liquidação de I VA à taxa norm al.  

 

I I I  -  APRECI AÇÃO  

1 1 .  O fornecim ento e m ontagem  de elevadores, porque operações diversas 
da em preitada -  única m odalidade contratual com  acolhim ento na supra 

referida verba 2.27 da Lista I  anexa ao CI VA -  não podem , ainda que se t rate 

AGEleva02
Resaltado

AGEleva02
Resaltado

AGEleva02
Resaltado



 
  

Processo:  nº  908  

 
3 

de aquisições para eventual aplicação nas em preitadas previstas na refer ida 

verba, beneficiar da aplicação da taxa reduzida de IVA ao abrigo deste 

norm at ivo.  

1 2 .  Este entendim ento aplica-se, aliás, relat ivam ente a qualquer verba da 

Lista I  anexa ao CIVA, em  que o contrato de em preitada seja a única 

m odalidade cont ratual aí prevista, independentem ente dos restantes 
requisitos específicos exigíveis.  

1 3 .  Por out ro lado, resulta óbvio que os referidos equipam entos, se incluídos 

no âm bito da facturação geral concernente às em preitadas enquadráveis na 
citada verba 2.27, em it ida pelo respect ivo em preiteiro ao dono da obra,  

serão abrangidos pela com petente taxa reduzida aplicável às m esm as 

em preitadas.  

1 4 .  No que concerne à conservação e m anutenção de elevadores, face ao 

entendim ento divulgado através do refer ido Ofício-Circulado nº  30.036, não 
têm  enquadram ento naquela verba 2.27 quaisquer serviços de reparação, 

m anutenção ou rem odelação de equipam entos que sejam  partes integrantes 

de im óveis (v.g. elevadores, escadas rolantes, etc.) .  

1 5 .  Deste m odo, estando em  causa tanto o fornecimento e instalação de 

elevadores, com o a reparação ou m anutenção dos m esm os, não pode ser 

ut ilizada a verba 2.27 da Lista I  anexa ao CIVA, e, consequentem ente, não 
pode ser aplicada àquelas t ransmissões de bens ou prestações de serviços, a 

taxa reduzida a que se refere a alínea a)  do nº  1 do art igo 18º  do CIVA, dado 

que essas operações não estão abrangidas pelo conceito de em preitada, 
conforme esclarece o refer ido Ofício-Circulado.  

1 6 .  Ainda que aquelas t ransmissões de bens ou prestações de serviços 
sejam  efectuadas a um  sujeito passivo, em preiteiro, que se encont ra a 

efectuar um a em preitada de beneficiação, rem odelação, renovação, restauro, 

reparação ou conservação de im óvel, ou parte autónom a deste, afecto à 
habitação, em preitada essa abrangida pela referida verba 2.27, m esm o 

assim  tam bém  não podem  ser abrangidas pela refer ida verba. Apenas o 

sujeito passivo que se encont ra a efectuar a em preitada de beneficiação, 
rem odelação, renovação, restauro, reparação ou conservação de im óvel, ou 

parte autónom a deste, afecto à habitação, na facturação geral concernente à 

em preitada, enquadrável na citada verba 2.27, em it ida ao respect ivo dono da 
obra, onde eventualmente podem  estar incluídas aquelas t ransm issões de 

bens ou prestações de serviços, pode aplicar a referida verba 2.27, e ut ilizar 
a com petente taxa reduzida aplicável àquelas em preitadas.  

1 7 . Quanto aos serviços de m anutenção ou reparação periódica dos 

elevadores ou equipam entos análogos, no âmbito de um a intervenção com  
objecto lim itado a esses mesm os elevadores, fora de um a em preitada geral 

de beneficiação do im óvel, tam bém  não podem  ser abrangidos pela verba 

2.27 em  questão, um a vez que, com o o próprio requerente refere, não está 
em  causa um a em preitada, condição necessária para poder ser aplicada a 

taxa reduzida ao abrigo daquela verba 2.27.  

 

I V -  CONCLUSÃO  

1 8 .  Concluindo, o fornecim ento de elevadores, bem assim com o a sua 

reparação, se incluídos no âm bito da facturação geral concernente às 

AGEleva02
Resaltado

AGEleva02
Resaltado



 
  

Processo:  nº  908  

 
4 

em preitadas enquadráveis na citada verba 2.27, emit ida pelo respect ivo 

em preiteiro ao dono da obra, são abrangidos pela com petente taxa reduzida 

aplicável às m esm as em preitadas.  

1 9 .  Contudo, esse fornecim ento de elevadores, ou a sua reparação, quando 

facturados pela …… ao em preiteiro não é suscept ível de ser abrangido pela 

referida verba 2.27, porque se t rata de operações diversas da empreitada - 
única m odalidade cont ratual com  acolhim ento na supra referida verba 2.27 

da Lista I  anexa ao CI VA.  

2 0 .  Do m esm o m odo, o fornecim ento de elevadores, ou a sua reparação, 
quando facturados directam ente pela ……. aos proprietários dos im óveis, 

tam bém  não é suscept ível de poder ser abrangido pela referida verba 2.27, 

pela mesm a razão, isto é, porque se t rata de operações diversas de 
em preitada.  

2 1 .  Por últ im o, os serviços de m anutenção ou reparação periódica dos 
elevadores ou equipam entos análogos, no âmbito de um a intervenção com 

objecto lim itado a esses mesm os elevadores, fora de um a em preitada geral 

de beneficiação do im óvel, tam bém  não podem  ser abrangidos pela verba 
2.27 já refer ida, um a vez que não está sequer em  causa um a em preitada, 

única m odalidade cont ratual com acolhim ento na referida verba. 

 

 


