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Incentivos Fiscais ao Investimento 

1. Introdução 

No dia 6 de Junho de 2014 foi aprovada a Proposta de Lei 229/XII que Autoriza o Governo a alterar o 

Estatuto dos Benefícios Fiscais e a aprovar um novo Código Fiscal do Investimento. 

Apesar de ainda não se encontrarem publicados os Decretos-Lei associados a estas alterações, está 

previsto que as mesmas tenham efeito a partir de 1 de Julho de 2014. Neste documento são 

apresentados os principais incentivos associados a esta proposta. 

 

2. Estatuto dos Benefícios Fiscais 

Remuneração 

convencional 

do capital 

social 

 

Este regime previsto no artigo 9.º da Lei 2/2014, de 16 de Janeiro passou a 

ser incorporado no Estatuto dos Benefícios Fiscais, sem alterações de 

conteúdo. Este regime pode ser sintetizado da seguinte forma: 
 

- Traduz-se na dedução ao lucro tributável de 5% do valor das 

entradas realizadas a título de constituição de sociedade ou 

aumento de capital; 

- Aplica-se a micro, pequenas e médias empresas; 

- Quando pessoas singulares, sociedades de capital de risco ou 

investidores de capital de risco façam entradas de capital; 

- É efetuada no apuramento do lucro tributável do período de 

tributação relativo ao período de tributação em que ocorram as 

mencionadas entradas e nos três períodos de tributação seguintes; 

- O lucro tributável não pode ser determinado por métodos 

indirectos. 

- está sujeito às regras europeias aplicáveis em matéria de auxílios 

de minimis. 
 

Este benefício não entra para efeitos do cálculo do limite estabelecido 

como Resultado da Liquidação (artigo 92º do CIRC). 
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3 Código Fiscal do Investimento 

Benefícios 

Contratuais ao 

Investimento 

Produtivo 

 

O limite máximo do crédito de IRC para as despesas elegíveis passa de 

20% para 25%. 
 

A majoração para investimentos realizados em regiões desfavorecidas 

passou de 5% para 6%. 
 

A majoração prevista para projectos que proporcionem a criação ou a 

manutenção de postos de trabalho até ao final da vigência do contrato 

passou a variar de 1% até 8% em conformidade com 8 escalões 

relacionados com o número de postos de trabalho. 
 

RFAI 
 

O limite máximo do crédito de IRC passa de 20% para 25%. 
 

O prazo de isenção ou redução de IMI passa de 5 anos para 10 anos. 
 

No caso das PMEs, o período mínimo de permanência do investimento na 

empresa e na região passa de 5 anos para 3 anos; para as restantes 

empresas o período de permanência mantém-se nos 5 anos. 
 

São estabelecidos limites para os investimentos elegíveis aplicados por 

não PMEs, em regiões específicas; de igual forma os limites do crédito de 

IRC podem ser diferentes em função da região. 
 

A dedução do crédito de IRC, caso não possa ser efectuada integralmente 

por insuficiência de colecta passa a poder ser feita nos 10 anos 

subsequentes (antes o período estabelecido era de 5 anos). 
 

O RFAI é cumulável com a dedução por lucros retidos e reinvestidos 

(DLRR), desde que não sejam ultrapassados os limites estabelecidos. 
 

No caso de investimentos realizados no período de tributação do início de 

actividade e nos dois períodos seguintes (Start-ups), a dedução é feita até à 

concorrência do total da colecta de IRC apurada em cada um dos 

exercícios de tributação (nos restantes casos, o limite é de 50%). 
 

DLRR 
 

Mantém-se o regime que se encontrava previsto no estatuto dos Benefícios 

Fiscais (artigos 66º C a 66.º L), tendo havido a incorporação dos mesmos 

no Código Fiscal ao Investimento. 
 

De acordo com a DLRR, os sujeitos passivos que sejam micro ou PMEs 

podem deduzir à colecta do IRC até 10% dos lucros retidos que sejam 

reinvestidos em aplicações relevantes (i.e. em determinados 

investimentos) no prazo de ois anos a partir do final do período de 

tributação a que correspondam os lucros retidos. 
 

Este benefício não entra para efeitos do cálculo do limite estabelecido 

como Resultado da Liquidação (artigo 92º do CIRC). 
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Contactos:  

 

Maia:        Lisboa: 

Rua António Gomes Soares Pereira, nº 15    Avenida do Brasil 1 

4470-139 Maia       1749-008 Lisboa 

T. 22 944 56 80 F. 22 944 56 83      T. 21 752 9140  

 

Rui Pinho: rui.pinho@bkr-epa.com   

Luís Esteves: luis.esteves@bkr-epa.com   

Júlio Martins: julio.martins@bkr-epa.com    

 

Empresas/Serviços da network: 

  

     

 

 Auditoria/Revisão Legal de Contas 

 Consultoria de Gestão 

 - Estratégia e Governance 

 - Internacionalização 

 - Eficiência Operacional 

 - Assessoria e Consultoria Financeira 

 - Sistemas e Tecnologias de Informação 

 - Conformidade 

 Fiscalidade e Outsourcing 
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