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O Decreto Legislativo Regional n.º 2/2014/A, de 29 de 
janeiro, publicou o Orçamento da Região Autónoma dos 
Açores para 2014.  

As principais alterações em matéria fiscal incluídas neste 
diploma são aplicáveis desde 1 de janeiro de 2014 e são as 
seguintes: 

IRS - Redução em 20% (antes, 30%) das taxas nacionais de 
IRS, independentemente do escalão de rendimentos dos 
sujeitos passivos. 

IRC - Redução em 20% (antes, 30%) das taxas de IRC 
previstas para o continente (incluindo taxas de tributação 
autónoma). A taxa geral de IRC aplicável nos Açores passa 
para 18,4%. 

Benefícios Fiscais Contratuais - Redução para 
2.000.000 € (antes, 2.500.000 €) do limite mínimo do 
investimento em unidades produtivas que tenham 
reconhecida e notória relevância estratégica para a economia 
regional. Este limite foi reduzido para 400.000 € (antes, 
500.000 €) nas ilhas do Corvo, Flores, Faial, Pico, São Jorge, 
Graciosa e Santa Maria. 

 

 

Regional Decree 2/2014/A, dated 29 January, published 
the 2014 budget of the Autonomous Region of the Azores. 

The main tax changes introduced apply as from 1 January 
2014 and are the following: 

Personal Income Tax – Reduction by 20% (formerly 
30%) of the national Personal Income Tax rates of the 
taxable income brackets. 

Corporate Income Tax – Reduction by 20% (formerly, 
30%) of the national Corporate Income Tax rates 
(including autonomous taxation). The general Corporate 
Income Tax rate applicable in the Azores is now 18.4%. 

Contractual Tax Benefits – Reduction to € 2,000,000 
(formerly, € 2,500,000) of the minimum investment in 
productive units with recognised and notorious relevance 
for the economy of the region. The minimum investment 
required in Corvo, Flores, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa 
and Santa Maria Islands was reduced to € 400,000 
(formerly € 500,000).  
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