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2 .  B E N E F Í C I O S  F I S C A I S  C O N T R A T U A I S  A O  I N V E S T I M E N T O  

P R O D U T I V O  

 

Regime de benefícios fiscais, em regime contratual, com um período de vigência até 10 anos 

contados da conclusão do projeto de investimento, aos projetos de investimento cujas 

aplicações relevantes sejam de montante igual ou superior a 3.000.000€. 

Os projetos de investimento devem ter o seu objeto compreendido nas seguintes atividades 

económicas: 

a) Indústria extrativa e indústria transformadora; 

b) Turismo, incluindo as atividades com interesse para o turismo; 

c) Atividades e serviços informáticos e conexos; 

d) Atividades agrícolas, aquícolas, piscícolas, agropecuárias e florestais; 

e) Atividades de investigação e desenvolvimento e de alta intensidade tecnológica; 

f) Tecnologias da informação e produção de audiovisual e multimédia; 

g) Defesa, ambiente, energia e telecomunicações; 

h) Atividades de centros de serviços partilhados. 

 

Condições de Acesso dos Beneficiários 

São elegíveis os promotores dos projetos de investimento que cumpram as seguintes 

condições: 

- Possuírem capacidade técnica e de gestão; 

- Demonstrarem uma situação financeira equilibrada com um rácio de autonomia 

financeira igual ou superior a 20%; 

- Disporem de contabilidade regularmente organizada; 

- O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos; 

- Financiarem o projeto com recursos próprios ou mediante financiamento externo 

correspondente a, pelo menos, 25% dos custos elegíveis; 

- Apresentarem a situação fiscal e contributiva regularizada; 
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- Não estarem sujeitos a uma injunção de recuperação na sequência de uma decisão 

Comissão que declare um auxílio ilegal e incompatível com o mercado interno. 

 

Condições de Elegibilidade do Projeto 

Podem ter acesso os projetos de investimento inicial, cuja realização não se tenha iniciado 

antes da candidatura que demonstrem ter viabilidade técnica, económica e financeira, 

proporcionem a criação ou manutenção de postos de trabalho e que preencham, pelo menos, 

uma das seguintes condições: 

- Sejam relevantes para o desenvolvimento estratégico da economia nacional; 

- Sejam relevantes para a redução das assimetrias regionais; 

- Contribuam para impulsionar a inovação tecnológica e a investigação científica 

nacional, para a melhoria do ambiente ou para o reforço da competitividade e da eficiência 

produtiva. 

 

Aplicações relevantes 

Consideram-se aplicações relevantes, para efeitos de cálculo dos benefícios fiscais, as 

despesas associadas aos projetos de investimento e relativas a: 

- Ativos fixos tangíveis afetos à realização do projeto, com exceção de: 

- Terrenos que não se incluam em projetos do setor da indústria extrativa, destinados à 

exploração de concessões minerais, águas de mesa e medicinais, pedreiras, barreiras 

e areeiros; 

- Edifícios e outras construções não diretamente ligados ao processo produtivo ou às 

atividades administrativas essenciais; 

- Viaturas ligeiras ou mistas; 

- Outro material de transporte no valor que ultrapasse 20 % do total das aplicações 

relevantes; 

- Mobiliário e artigos de conforto ou decoração, salvo equipamento hoteleiro afeto a 

exploração turística; 

- Equipamentos sociais; 

- Outros bens de investimento que não sejam afetos à exploração da empresa, salvo 

equipamentos produtivos destinados à utilização, para fins económicos, dos resíduos 
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resultantes do processo de transformação produtiva ou de consumo em Portugal, 

desde que de reconhecido interesse industrial e ambiental; 

- Ativos intangíveis, constituídos por despesas com transferência de tecnologia, 

nomeadamente através da aquisição de direitos de patentes, licenças, “know-how” ou 

conhecimentos técnicos não protegidos por patente. 

 

São ainda elegíveis, desde que realizados há menos de um antes da data de candidatura a 

benefícios fiscais: 

- Os adiantamentos relacionados com o projeto, até ao valor de 50% do custo de cada 

aquisição; 

- As despesas relativas aos estudos diretamente relacionados com o projeto de 

investimento, contabilizadas como ativo intangível. 

 

Benefícios Fiscais 

Aos projetos de investimento previstos nos artigos anteriores podem ser concedidos, 

cumulativamente, os seguintes benefícios fiscais: 

1. Crédito de imposto, determinado com base na aplicação de uma percentagem, 

compreendida entre 10% e 25% das aplicações relevantes do projeto de investimento 

efetivamente realizadas, a deduzir ao montante da coleta do IRC; 

2. Isenção ou redução de IMI, durante a vigência do contrato, relativamente aos prédios 

utilizados pelo promotor no âmbito do projeto de investimento; 

3. Isenção ou redução de IMT, relativamente às aquisições de prédios incluídas no 

plano de investimento e realizadas durante o período de investimento; 

4. Isenção de Imposto do Selo, relativamente a todos os atos ou contratos necessários 

à realização do projeto de investimento. 

 

A dedução referente ao crédito de imposto tem os seguintes limites: 

a) No caso de criação de empresas, a dedução anual pode corresponder ao total da 

coleta apurada em cada período de tributação; 
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b) No caso de projetos em sociedades já existentes, a dedução máxima anual não 

pode exceder o maior valor entre 25% do total do benefício fiscal concedido ou 50 % da 

coleta apurada em cada período de tributação. 

 

Critérios de determinação dos benefícios fiscais 

1. O benefício fiscal a conceder aos projetos de investimento corresponde a 10 % das 

aplicações relevantes do projeto efetivamente realizadas. 

2. Majorações 

2.1.  Até 12 %, em função do índice per capita de poder de compra da região em que 

se localize o projeto, de acordo com os seguintes escalões: 

2.1.1. Em 8%, caso o projeto se localize numa região NUTS 2 que, à data de 

apresentação da candidatura, não apresente um índice per capita de poder de 

compra superior a 90 % da média nacional nos dois últimos apuramentos anuais 

publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, I. P. (INE, I. P.); ou 

2.1.2. Em 10%, caso o projeto se localize numa região NUTS 3 que, à data da 

candidatura, não apresente um índice per capita de poder de compra superior a 

90% da média nacional nos dois últimos apuramentos anuais publicados pelo INE, 

I. P.; ou 

2.1.3. Em 12%, caso o projeto se localize num concelho que, à data da 

candidatura, não apresente um índice per capita de poder de compra superior a 

80% da média nacional nos dois últimos apuramentos anuais publicados pelo INE, 

I. P.; 

2.2. Até 8%, caso o projeto proporcione a criação de postos de trabalho ou a sua 

manutenção até ao final da vigência do contrato referido no artigo 20.º do Código Fiscal 

ao Investimento (CFI) de acordo com os 8 escalões seguintes: 

 1% ≥ 50 postos de trabalho; 

 2% ≥ 100 postos de trabalho; 

 3% ≥ 150 postos de trabalho; 

 4% ≥ 200 postos de trabalho; 

 5% ≥ 250 postos de trabalho; 

 6% ≥ 300 postos de trabalho; 

 7% ≥ 400 postos de trabalho; 

 8% ≥ 500 postos de trabalho. 

2.2.  Até 6%, no caso de contributo do projeto para o desenvolvimento estratégico da 

economia nacional, para a redução das assimetrias regionais, e para impulsionar a 
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inovação tecnológica e a investigação científica nacional, para a melhoria do 

ambiente ou para o reforço da competitividade e da eficiência produtiva. 

 

Exclusividade dos benefícios fiscais  

Os benefícios fiscais contratuais relativos às aplicações relevantes do projeto discriminadas no 

respetivo contrato não são cumuláveis, com quaisquer outros benefícios fiscais da mesma 

natureza relativamente às mesmas aplicações relevantes, incluindo os benefícios fiscais de 

natureza não contratual. 

No entanto, os benefícios fiscais contratuais são cumuláveis com a DLRR, desde, e na medida 

em que, não sejam ultrapassados os limites máximos aplicáveis aos auxílios com finalidade 

regional em vigor na região na qual o investimento seja efetuado. 

 

3 .  REG I M E  D E  AP O I O  AO  I NVE S TI M E N TO  ( RF AI )  

 

O regime fiscal de apoio ao investimento (RFAI) é um incentivo de natureza regional, que prevê 

um sistema específico de incentivos fiscais ao investimento em determinados setores de 

atividade. Está regulado no Código Fiscal do Investimento (CFI) nos artigos 22º a 26º. 

 

Destinatários 

O RFAI é aplicável aos sujeitos passivos de IRC que exerçam uma atividade nos setores, 

correspondentes aos seguintes códigos da Classificação Portuguesa de Atividades 

Económicas, Revisão 3 (CAE-Rev.3), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de 

novembro: 

a) Indústrias extrativa (divisões 05 a 09)  

b) Indústrias transformadoras (divisões 10 a 33); 

c) Alojamento (divisão 55); 

d) Restauração e similares (divisão 56); 

e) Atividades de edição (divisão 58); 

f) Atividades cinematográficas, de vídeo e de produção de programas de televisão (grupo 

591); 

g) Consultoria e programação informática e atividades relacionadas (divisão 62); 

h) Atividades de processamento de dados, domiciliação de informação e atividades 

relacionadas e portais Web (grupo 631); 

i) Atividades de investigação científica e de desenvolvimento (divisão 72); 
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j) Atividades com interesse para o turismo (subclasses 77210, 90040, 91041, 91042, 

93110, 93210, 93292, 93293 e 96040); 

k) Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas (classes 

82110 e 82910). 

 

Condições de Elegibilidade 

Podem beneficiar dos incentivos fiscais previstos no presente regime os sujeitos passivos de 

IRC que preencham cumulativamente as seguintes condições: 

• Disponham de contabilidade regularmente organizada de acordo com a normalização 

contabilística e outras disposições legais em vigor para o respetivo setor de atividade; 

• O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos; 

• Mantenham na empresa os bens objeto de investimento: 

a) Durante um período mínimo de três anos, no caso de PME; 

b) Durante cinco anos nos restantes casos; 

c) Quando inferior, durante o respetivo período de mínimo da vida útil; 

d) Até ao período em que se verifique o respetivo abate físico, desmantelamento, 

abandono ou inutilização;  

• Não sejam devedores ao Estado e à segurança social de quaisquer contribuições, impostos 

ou quotizações ou tenham o pagamento dos seus débitos devidamente assegurado; 

• Não sejam consideradas empresas em dificuldades nos termos da comunicação da 

Comissão; 

• Efetuem investimento relevante que proporcione a criação de postos de trabalho e a sua 

manutenção até ao final do período mínimo de manutenção dos bens objeto de investimento. 

 

Investimentos Relevantes 

Considera-se investimento realizado, o correspondente às adições de ativos fixos tangíveis e 

intangíveis, em cada período de tributação, bem como as que, não dizendo respeito a 

adiantamentos, se traduzam em adições aos investimentos em curso iniciados. 

São aplicações relevantes os investimentos nos seguintes ativos, desde que afetos à 

exploração da empresa: 
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1. Ativos fixos tangíveis, adquiridos em estado de novo, com exceção de: 

- Terrenos, salvo no caso de se destinarem à exploração de concessões 

mineiras, águas minerais naturais e de nascente, pedreiras, barreiros e areeiros em 

investimentos na indústria extrativa; 

- Construção, aquisição, reparação e ampliação de quaisquer edifícios, salvo 

se forem instalações fabris ou afetos a atividades turísticas, de produção de audiovisual 

ou administrativas; 

- Viaturas ligeiras de passageiros ou mistas; 

- Mobiliário e artigos de conforto ou decoração, salvo equipamento hoteleiro 

afeto a exploração turística; 

- Equipamentos sociais; 

- Outros bens de investimento que não estejam afetos à exploração da 

empresa; 

2. Ativos intangíveis, constituídos por despesas com transferência de tecnologia, 

nomeadamente através da aquisição de direitos de patentes, licenças, “know-how” ou 

conhecimentos técnicos não protegidos por patente. 

Despesas com transferência de tecnologia, nomeadamente através da aquisição de direitos de 

patentes, licenças, “know-how” ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente. Para 

grandes empresas, estas despesas não podem exceder 50% das aplicações relevantes. 

 

Os benefícios fiscais previstos neste regime, apenas são aplicáveis relativamente a 

investimentos iniciais, considerando-se como tal: 

- Os investimentos relacionados com a criação de um novo estabelecimento; 

- O aumento da capacidade de um estabelecimento já existente; 

- A diversificação da produção de um estabelecimento no que se refere a produtos não 

fabricados anteriormente nesse estabelecimento; ou; 

- Uma alteração fundamental do processo de produção global de um estabelecimento 

existente. 

De acordo com a Portaria 297/2015, nos casos em que o investimento inicial: 

- Respeite a uma alteração fundamental do processo de produção, o montante das 

aplicações relevantes deve exceder o montante das amortizações e depreciações dos 
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ativos associados à atividade a modernizar contabilizadas nos três períodos de 

tributação anteriores ao do início da realização do projeto de investimento. 

- Consista na diversificação da atividade de um estabelecimento existente, as 

aplicações relevantes devem exceder em, pelo menos, 200 % o valor líquido 

contabilístico dos ativos que são reutilizados, tal como registado no período de 

tributação anterior ao do início da realização do investimento. 

Relativamente aos ativos intangíveis, independentemente da forma que assuma o investimento 

inicial, apenas se consideram aplicações relevantes os ativos aí previstos que: 

a) Sejam exclusivamente utilizados no estabelecimento objeto dos benefícios fiscais; 

b) Sejam amortizáveis, nos termos das regras contabilísticas em vigor; 

c) Sejam adquiridos em condições de mercado a terceiros não relacionados com o 

adquirente; e 

d) Permaneçam associados ao investimento a favor do qual o auxílio é concedido 

durante pelo menos 5 anos, ou 3 anos no caso de PME. 

 

Incentivos Fiscais 

Aos sujeitos passivos de IRC são concedidos os seguintes benefícios fiscais:  

1. Dedução à coleta do IRC apurada nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 90.º do 

Código do IRC, das seguintes importâncias das aplicações relevantes: 

1.1. No caso de investimentos realizados nas regiões Norte, Centro, Alentejo, 

Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira: 

1.1.1. 25 % das aplicações relevantes, relativamente ao investimento 

realizado até ao montante de € 15 000 000,00; 

1.1.2. 10 % das aplicações relevantes, relativamente à parte do 

investimento realizado que exceda o montante de € 15 000 000,00; 

1.2. No caso de investimentos nas regiões do Algarve, Península de Setúbal e 

Grande Lisboa, 10% das aplicações relevantes. 

2. Isenção ou redução de IMI, por um período até 10 anos a contar do ano de aquisição 

ou construção do imóvel, relativamente aos prédios utilizados pelo promotor no âmbito dos 

investimentos que constituam aplicações relevantes; 
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3. Isenção ou redução de IMT relativamente às aquisições de prédios que constituam 

aplicações relevantes; 

4. Isenção de Imposto do Selo relativamente às aquisições de prédios que constituam 

aplicações relevantes. 

 

Limites à dedução à coleta 

- Até à concorrência do total da coleta do IRC, no caso de investimentos realizados no período 

de tributação do início de atividade e nos dois períodos de tributação seguintes, exceto quando 

a empresa resultar de cisão, apurada em cada um desses períodos de tributação; 

- Até à concorrência de 50 % da coleta do IRC, nos restantes casos. 

Quando a dedução não possa ser efetuada integralmente por insuficiência de coleta, a 

importância ainda não deduzida pode sê-lo nas liquidações dos 10 períodos de tributação 

seguintes, até à concorrência da coleta de IRC respeitando os limites acima referidos. 

As isenções ou reduções de IMI, IMT e Imposto do Selo são condicionadas ao reconhecimento, 

pela competente assembleia municipal, do interesse do investimento para a região. 

 

Limites dos incentivos 

O RFAI deve respeitar os limites máximos aplicáveis aos auxílios com finalidade regional em 

vigor na região na qual o investimento seja efetuado, nos termos do artigo 43.º do CFI. 

Para o período de 1 de julho de 2014 a 31 de dezembro de 2020, os limites máximos aplicáveis 

aos benefícios fiscais concedidos às empresas no âmbito do regime de benefícios fiscais 

contratuais ao investimento produtivo e do RFAI são os seguintes: 
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Os limites são majorados em 10 pontos percentuais para as médias empresas e em 20 pontos 

percentuais para as micro e pequenas empresas tal como definidas na Recomendação n.º 

2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio de 2003, exceto quanto a projetos de investimento 

cujas aplicações relevantes excedam € 50 000 000,00. 

No caso de projetos de investimento cujas aplicações relevantes excedam € 50 000 000,00, 

independentemente da dimensão da empresa, os limites previstos no n.º 1 estão sujeitos ao 

ajustamento previsto no estabelecido no parágrafo 20 do artigo 2.º do RGIC (Regulamento 

Geral de Isenção por Categoria). 

Caso os investimentos beneficiem de outros auxílios de Estado, o cálculo dos limites referidos 

deve ter em consideração o montante total dos auxílios de Estado com finalidade regional 

concedidos ao investimento em questão, proveniente de outras fontes. 

 

Exclusividade dos incentivos fiscais 

O RFAI não é cumulável com quaisquer benefícios fiscais da mesma natureza, incluindo os 

benefícios fiscais de natureza contratual, relativamente às mesmas aplicações relevantes, 

previstos neste ou noutros diplomas legais. 

O RFAI é cumulável com a DLRR, desde, e na medida em que, não sejam ultrapassados os 

limites máximos aplicáveis. 

 

Obrigações acessórias 

- Dossier Fiscal:  

- Descrição do investimento inicial, indicando designadamente os objetivos, áreas de 

intervenção e os principais investimentos, bem como o respetivo enquadramento numa das 

tipologias previstas na alínea d) do n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 297/2015, de 21 de 

setembro; 

- Formulário referido em anexo à Portaria n.º 94/2015, de 27 de março, quando aplicável; 

- Documentos suscetíveis de comprovar o cenário contrafactual, quando aplicável; 

- Identificação da data e custo de aquisição de todas as aplicações relevantes, bem como 

listagem das faturas que titulem a respetiva aquisição; 

- Identificação da região ou regiões em que foi realizado o investimento e das respetivas 

aplicações relevantes; 
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- Cálculo dos benefícios fiscais previstos no n.º 1 do artigo 23.º do CFI relativos ao investimento 

realizado em aplicações relevantes no período de tributação e respetivos valores atualizados 

de acordo com o disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 e nos n.ºs 2 e 3 do artigo 4.º da Portaria 

n.º 297/2015, de 21 de setembro; 

- Identificação de outros auxílios de Estado concedidos ao mesmo investimento e cálculo do 

montante dos auxílios, atualizado de acordo com o disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 e nos 

n.os 2 e 3 do artigo 4.º da Portaria n.º 297/2015, de 21 de setembro; 

- Determinação da intensidade dos auxílios concedido ao mesmo investimento, em 

percentagem, resultante do quociente entre o montante total dos auxílios de Estado e o 

montante das aplicações relevantes; 

- Cálculo do limite máximo de auxílio, de acordo com o disposto no artigo 43.º do Código Fiscal 

do Investimento; 

- Apuramento, quando aplicável, do excesso entre o limite máximo de auxílio e o montante dos 

auxílios de Estado concedidos ao mesmo investimento, calculado nos termos da alínea g). 

- Certidões de situação regularizada perante o Estado e a Segurança Social, com referência ao 

mês anterior ao da entrega da declaração periódica de rendimentos. 

- Anexo ao Balanço e Demonstração dos Resultados: 

A contabilidade evidenciar o imposto que deixe de ser pago em resultado da dedução a que se 

refere este regime, mediante menção do valor correspondente no anexo ao balanço e à 

demonstração de resultados relativa ao exercício em que se efetua a dedução. 

- Notificação à Comissão Europeia 

Nos termos da legislação europeia, é notificada à Comissão Europeia a concessão de 

benefícios fiscais que preencham as condições definidas nessa legislação, designadamente 

aqueles em que o montante ajustado dos auxílios, calculado de acordo com o mecanismo 

definido no parágrafo 20 do artigo 2.º do RGIC, ultrapasse o limiar de notificação previsto no 

ponto 20 alínea n) das OAR. 

 - Procedimentos de controlo 

Os procedimentos de controlo da verificação das condições para a aplicação do regime de 

benefícios fiscais são definidos por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas das finanças e da economia. 
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Incumprimento 

Em caso de incumprimento é adicionado ao IRC relativo ao período de tributação em que o 

sujeito passivo alienou os bens objeto do investimento o imposto que deixou de ser liquidado 

em virtude do presente regime, acrescido dos correspondentes juros compensatórios 

majorados em 10 pontos percentuais 

 

4 .  D E D U Ç Ã O  P O R  L U C R O S  R E T I D O S  E  R E I N V E S T I D O S  ( DLR R)  

 

A DLRR constitui um regime que permite a dedução por lucros retidos e reinvestidos.  

Traduz-se numa medida de incentivo às PME que permite a dedução à coleta do IRC dos 

lucros retidos que sejam reinvestidos, em aplicações relevantes. 

 

Beneficiários 

Podem beneficiar da DLRR os sujeitos passivos de IRC residentes em território português, bem 

como os sujeitos passivos não residentes com estabelecimento estável neste território, que 

exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola. 

 

Condições  

Os sujeitos passivos de IRC devem cumprir cumulativamente os seguintes requisitos: 

- Sejam micro, pequenas e médias empresas (DL 372/2007); 

- Disponham de contabilidade regularmente organizada; 

- O lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos; 

- Tenham a situação fiscal e contributiva regularizada. 

 

Aplicações Relevantes 

Consideram-se aplicações relevantes os ativos fixos tangíveis, adquiridos em estado de novo, 

com exceção de: 

a) Terrenos, salvo no caso de se destinarem à exploração de concessões mineiras, 

águas minerais naturais e de nascente, pedreiras, barreiros e areeiros em projetos de 

indústria extrativa; 
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b) Construção, aquisição, reparação e ampliação de quaisquer edifícios, salvo quando 

afetos a atividades produtivas ou administrativas; 

c) Viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, salvo quando afetas à exploração de 

serviço público de transportes ou destinados a serem alugados no exercício da 

atividade normal, barcos de recreio e aeronaves de turismo; 

d) Artigos de conforto ou decoração, salvo equipamento hoteleiro afeto a exploração 

turística; 

e) Ativos afetos a atividades no âmbito de acordos de concessão ou de parceria 

público-privada celebrados com entidades do setor público. 

Considera-se investimento realizado em aplicações relevantes o correspondente às adições, 

verificadas em cada período de tributação, de ativos fixos tangíveis e bem assim o que, tendo a 

natureza de ativo fixo tangível e não dizendo respeito a adiantamentos, se traduza em adições 

aos investimentos em curso. 

Não são consideradas as adições de ativos que resultem de transferências de investimentos 

em curso. 

Aos ativos adquiridos em regime de locação financeira, a dedução prevista neste regime, é 

condicionada ao exercício da opção de compra pelo sujeito passivo no prazo de 5 anos 

contados da data da aquisição. 

As aplicações relevantes e devem ser detidas e contabilizadas durante um período mínimo de 

5 anos. 

Os benefícios fiscais previstos neste regime, apenas são aplicáveis relativamente a 

investimentos iniciais, considerando-se como tal os investimentos relacionados com a criação 

de um novo estabelecimento, o aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, a 

diversificação da produção de um estabelecimento no que se refere a produtos não fabricados 

anteriormente nesse estabelecimento, ou uma alteração fundamental do processo de produção 

global de um estabelecimento existente. 

 

Incentivo Fiscal 

Dedução à coleta, nos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2014, 

até 10% dos lucros retidos que sejam reinvestidos, no prazo de 3 anos contado a partir do 

final do período de tributação a que correspondem os lucros retidos. 

Esta dedução é efetuada até à concorrência de 25% da coleta do IRC. 
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No caso dos sujeitos passivos que sejam micro ou pequenas empresas, a dedução é feita até á 

concorrência de 50% da coleta de IRC. 

O montante máximo dos lucros retidos e reinvestidos, em cada período de tributação, é de € 

10.000.000, por sujeito passivo. 

 

Cumulação  

A DLRR não é cumulável, relativamente às mesmas aplicações relevantes elegíveis, com 

quaisquer outros benefícios fiscais ao investimento da mesma natureza. 

A DLRR é cumulável com o regime de benefícios contratuais e com o RFAI. 

 

Reserva Especial 

Os sujeitos passivos que beneficiem da DLRR devem proceder à constituição, no balanço, de 

reserva especial correspondente ao montante dos lucros retidos e reinvestidos. 

A reserva especial a que se refere o número anterior não pode ser utilizada para distribuição 

aos sócios antes do fim do quinto exercício posterior ao da sua constituição, sem prejuízo dos 

demais requisitos legais exigíveis. 

A dedução deve ser justificada por documento a integrar o Dossier Fiscal, que identifique 

discriminadamente o montante dos lucros retidos e reinvestidos, as aplicações relevantes 

objeto de reinvestimento, o respetivo montante e outros elementos considerados relevantes. 

Evidenciação do imposto que deixe de ser pago em resultado da dedução da DLRR, mediante 

menção do valor correspondente no anexo às demonstrações financeiras relativa ao exercício 

em que se efetua a dedução. 

 

Incumprimento 

A não concretização da totalidade do investimento até ao termo do prazo de 3 anos previsto 

implica a devolução do montante de imposto que deixou de ser liquidado na parte 

correspondente ao montante dos lucros não reinvestidos, ao qual é adicionado o montante de 

imposto a pagar relativo ao segundo período de tributação seguinte, acrescido dos 

correspondentes juros compensatórios majorados em 15 pontos percentuais; 

A não constituição da reserva especial, implica a devolução do montante de imposto que 

deixou de ser liquidado, ao qual é adicionado o montante de imposto a pagar relativo ao 
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segundo período de tributação seguinte, acrescido dos correspondentes juros compensatórios 

majorados em 15 pontos percentuais; 

A utilização da reserva especial para distribuição ao sócios antes de decorridos antes do fim do 

5ª exercício posterior ao da sua constituição, implica a devolução do montante de imposto que 

deixou de ser liquidado correspondente à parte da reserva que seja utilizada, ao qual é 

adicionado o montante de imposto a pagar relativo ao terceiro período de tributação seguinte, 

acrescido dos correspondentes juros compensatórios majorados em 15 pontos percentuais. 

 

5 .  R E G I M E  F I S C A L  D O  S I S T E M A  D E  I N C E N T I V O S  F I S C A I S  E M  

I N V E S T I G A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O  E M P R E S A R I A L  I I  ( S I F I DE  

I I )  

 

A Lei nº 83-C/2013 de 30 de dezembro que aprovou o Orçamento do Estado para 2014, alterou 

e revogou várias disposições, tendo prorrogado o SIFIDE II até ao exercício fiscal de 2020.  

O SIFIDE II vigora dos períodos de tributação de 2014 a 2020 e está vertido no Código Fiscal 

do Investimento (CFI) nos artigos 35º a 42º. 

 

Âmbito da dedução 

Os sujeitos passivos de IRC residentes em território português que exerçam, a título principal, 

uma atividade agrícola, industrial, comercial e de serviços e os não residentes com 

estabelecimento estável nesse território podem deduzir ao montante da coleta do IRC apurado 

nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 90.º do Código do IRC, e até à sua concorrência, o 

valor correspondente às despesas com investigação e desenvolvimento, na parte que não 

tenha sido objeto de comparticipação financeira do Estado a fundo perdido, realizadas nos 

períodos de tributação com início entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2020, numa 

dupla percentagem: 

a) Taxa de base - 32,5 % das despesas realizadas naquele período; 

b) Taxa incremental - 50 % do acréscimo das despesas realizadas naquele período em 

relação à média aritmética simples dos 2 exercícios anteriores, até ao limite de € 1 500 

000,00. 

Para os sujeitos passivos de IRC que sejam PME de acordo com a definição constante do 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, que ainda não completaram dois 

exercícios e que não beneficiaram da taxa incremental, aplica-se uma majoração de 15% à 

taxa base. 
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As despesas que, por insuficiência de coleta, não possam ser deduzidas no exercício em que 

foram realizadas podem ser deduzidas até ao oitavo exercício seguinte. 

 

Condições 

Apenas podem beneficiar da dedução a que se refere o artigo anterior os sujeitos passivos de 

IRC que preencham cumulativamente as seguintes condições: 

- O lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos; 

- Não sejam devedores ao Estado e à segurança social de quaisquer impostos ou 

contribuições, ou tenham o seu pagamento devidamente assegurado. 

 

Conceitos 

Para efeitos do disposto no SIFIDE II, consideram-se: 

a) ” Despesas de investigação” as realizadas pelo sujeito passivo de IRC com vista à 

aquisição de novos conhecimentos científicos ou técnicos; 

b) “Despesas de desenvolvimento” as realizadas pelo sujeito passivo de IRC através da 

exploração de resultados de trabalhos de investigação ou de outros conhecimentos 

científicos ou técnicos com vista à descoberta ou melhoria substancial de matérias-

primas, produtos, serviços ou processos de fabrico. 

 

Despesas Elegíveis 

Consideram-se dedutíveis as seguintes categorias de despesas, desde que se refiram a 

atividades de investigação e desenvolvimento: 

a) Aquisições de ativos fixos tangíveis, à exceção de edifícios e terrenos, desde que 

criados ou adquiridos em estado novo e na proporção da sua afetação à realização de 

atividades de investigação e desenvolvimento; 

b) Despesas com pessoal com habilitações literárias mínimas do nível 4 do Quadro 

Nacional de Qualificações, diretamente envolvido em tarefas de I&D; 

c) Despesas com a participação de dirigentes e quadros na gestão de instituições de 

I&D; 

d) Despesas de funcionamento, até ao máximo de 55 % das despesas com o pessoal 

com habilitações literárias mínimas do nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações 
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diretamente envolvido em tarefas de I&D contabilizadas a título de remunerações, 

ordenados ou salários, respeitantes ao exercício; 

e) Despesas relativas à contratação de atividades de I&D junto de entidades públicas 

ou beneficiárias do estatuto de utilidade pública ou de entidades cuja idoneidade em 

matéria de investigação e desenvolvimento seja reconhecida nos termos do art.º 37.º-

A; 

f) Participação no capital de instituições de investigação e desenvolvimento, no capital 

de fundos de investimento, públicos ou privados, que tenham como objeto o 

financiamento de empresas dedicadas sobretudo a I&D e que desenvolvam projetos 

reconhecidos nos termos do art.º 37.º-A; 

g) Custos com registo e manutenção de patentes; 

h) Despesas com a aquisição de patentes que sejam predominantemente destinadas à 

realização de atividades de I&D (só é aplicável às micro, pequenas e médias 

empresas, tal como definidas na Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão, de 6 

de maio de 2003); 

i) Despesas com auditorias à I&D; 

j) Despesas com ações de demonstração que decorram de projetos de I&D apoiados. 

Exceção: todas as despesas incorridas no âmbito de projetos realizados exclusivamente por 

conta de terceiros, nomeadamente através de contratos e prestação de serviços de I&D.  

 

Majorações 

 As despesas com pessoal diretamente envolvido em tarefas de I&D, que possuam 

habilitações literárias mínimas do nível 8 do Quadro Nacional de Qualificações, são 

consideradas em 120% do seu quantitativo. 

 As despesas que digam respeito a atividades de investigação e desenvolvimento 

associadas a projetos de conceção ecológica de produtos são consideradas em 110%.  

 

Candidatura 

As candidaturas deverão ser submetidas até ao final do 5º mês do ano seguinte ao do 

exercício, não sendo aceites candidaturas referentes a anos anteriores a esse período de 

tributação. 
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As empresas com período de tributação diferente do ano civil deverão submeter a candidatura 

ao SIFIDE II até ao último dia do 5º mês seguinte à data do termo do período de tributação a 

que respeitam as despesas de I&D. 

Só as empresas que submetam candidaturas dentro do prazo da entrega da declaração anual 

de rendimentos poderão inscrever na mesma o cálculo do Crédito Fiscal de que pretende 

beneficiar. 

O formulário devidamente preenchido deverá ser enviado por via eletrónica através do portal 

https://sifide.adi.pt//index.php 

 

Obrigações acessórias 

A obtenção da dedução deve ser justificada por declaração comprovativa, a requerer pelas 

entidades interessadas, ou prova da apresentação do pedido de emissão dessa declaração, de 

que as atividades exercidas ou a exercer correspondem efetivamente a ações de investigação 

ou desenvolvimento, dos respetivos montantes envolvidos, do cálculo do acréscimo das 

despesas em relação à média dos dois exercícios anteriores e de outros elementos 

considerados pertinentes, emitida por entidade nomeada por despacho do membro do Governo 

responsável pelas áreas da economia e do emprego, a integrar no processo de documentação 

fiscal do sujeito passivo a que se refere o artigo 130.º do Código do IRC. 

As entidades interessadas em recorrer ao sistema de incentivos fiscais previsto no presente 

capítulo devem disponibilizar atempadamente as informações solicitadas e aceitar submeter-se 

às auditorias tecnológicas que vierem a ser determinadas, de modo a comprovar, 

designadamente, o desenvolvimento de ações associada à conceção ecológica de produtos. 

 As entidades interessadas em recorrer ao SIFIDE II podem ser submetidas a uma auditoria 

tecnológica. 

 

Obrigações declarativas 

a) Preenchimento do campo 355 do quadro 10 da declaração Modelo 22 de IRC e Anexo D da 

mesma declaração; 

b) Dossier Fiscal: constar documento que evidencie o cálculo do benefício fiscal, bem como 

documento comprovativo de que se encontra regularizada a situação com o Estado e 

Segurança Social, com referência ao mês anterior ao da entrega da declaração periódica de 

rendimentos. 

https://sifide.adi.pt/index.php
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c) A contabilidade, deve evidenciar o imposto que deixe de ser pago em resultado da dedução, 

mediante menção do valor correspondente no Anexo ao balanço e à demonstração dos 

resultados relativo ao exercício em que se efetua a dedução. 

 

Exclusividade do benefício 

A dedução à coleta de IRC prevista neste benefício não é cumulável, relativamente ao mesmo 

investimento, com benefícios fiscais da mesma natureza. 

 

Este benefício encontra-se fora do limite previsto no art.º 92º do Código de IRC (“Resultado da 

Liquidação”). 

 

6 .  R E M U N E R A Ç Ã O  C O N V E N C I O N A L  D O  C A P I T A L  S O C I A L   

 

Este benefício, previsto no art.º 41º-A do EBF, consiste na dedução ao lucro tributável dos 

sujeitos passivos de IRC de uma importância correspondente à remuneração convencional 

do capital social, calculada mediante a aplicação, limitada a cada exercício, da taxa de 7 % 

ao montante das entradas realizadas até €2.000.000, por entregas em dinheiro ou através 

da conversão de suprimentos ou empréstimos de sócios ou através da conversão de 

créditos, no âmbito da constituição de sociedade ou de aumento do capital social. 

 

Condições cumulativas: 

- O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos; 

- A sociedade beneficiária não reduza o seu capital social com restituição aos sócios, quer no 

período de tributação em que sejam realizadas as entradas relevantes, quer nos 5 períodos de 

tributação seguintes. 

 

Âmbito  

A dedução: 

a) Aplica-se exclusivamente às entradas efetivamente realizadas em dinheiro, no 

âmbito da constituição de sociedades ou do aumento do capital social da sociedade 

beneficiária, às entradas em espécie realizadas no âmbito de aumento do capital social 

que correspondam à conversão de créditos em capital, e ao aumento de capital com 

recurso aos lucros gerados no próprio exercício, desde que, neste último caso, o 
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registo do aumento de capital se realize até à entrega da declaração de rendimentos 

relativa ao exercício em causa;  

b) É efetuada no apuramento do lucro tributável relativo ao período de tributação em 

que sejam realizadas as entradas mencionadas na alínea anterior e nos 5 períodos de 

tributação seguintes;  

c) Apenas considera as entradas em espécie correspondentes à conversão de 

suprimentos ou de empréstimos de sócios realizadas a partir de 1 de janeiro de 2017 

ou a partir do primeiro dia do período de tributação que se inicie após essa data, 

quando este não coincida com o ano civil;  

d) Apenas considera as entradas em espécie correspondentes à conversão de créditos 

de terceiros realizadas a partir de 1 de janeiro de 2018 ou a partir do primeiro dia do 

período de tributação que se inicie após essa data, quando este não coincida com o 

ano civil.  

 

Incumprimento 

Caso a sociedade beneficiária reduza o seu capital social com restituição aos sócios, quer no 

período de tributação em que sejam realizadas as entradas relevantes, quer nos cinco períodos 

de tributação seguintes, deverá considerar como rendimento do período de tributação em que 

ocorra a redução do capital com restituição aos sócios, do somatório das importâncias 

deduzidas a título de remuneração convencional do capital social, majorado em 15%. 

 

Limitação à dedutibilidade dos gastos de financiamento 

Quando os sujeitos passivos beneficiem desta dedução, e quanto à limitação à dedutibilidade 

de gastos de financiamento, é reduzido a 25% o limite previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 

67.º do Código do IRC, e passará a ser o maior valor entre: 

‐ € 1.000.000,00, e 

‐ 25% do resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento 

líquidos e impostos. 

 

Medida Anti abuso 

Este benefício não se aplica quando, no mesmo período de tributação ou num dos 5 anteriores, 

o mesmo seja ou haja sido aplicado a sociedades que detenham direta ou indiretamente uma 
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participação no capital social da empresa beneficiária, ou sejam participadas, direta ou 

indiretamente pela mesma sociedade, na parte referente ao capital das entradas realizadas no 

capital social daquelas sociedades que haja beneficiada deste regime. 

 

7 .  B E N E F Í C I O S  F I S C A I S  R E L A T I V O S  À  I N S T A L A Ç Ã O  D E  E M P R E S A S  

E M  T E R R I T Ó R I O S  D O  I N T E R I O R  

 

Às empresas que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade económica de 

naturezaagrícola, comercial, industrial ou de prestação de serviçosem territórios do interior, que 

sejam qualificadoscomo micro, pequena ou média empresa, nos termosprevistos no anexo ao 

Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 143/2009, de 16 de 

junho, é aplicável a taxa de IRC de 12,5 % aos primeiros € 15 000 de matéria coletável. 

 

Condições cumulativas: 

- Exercer a atividade e ter direção efetiva nas áreas beneficiárias; 

- Não ter salários em atraso; 

- A empresa não resultar de cisão efetuada nos doisanos anteriores à usufruição dos 

benefícios; 

- A determinação do lucro tributável ser efetuadacom recurso a métodos diretos de avaliação 

ou no âmbitodo regime simplificado de determinação da matériacoletável. 

 

Cumulação de benefícios 

Este benefício não é cumulativo com outros benefícios de idêntica natureza, não prejudicando 

a opção por outro mais favorável. 

 

Áreas territoriais beneficiárias 

A delimitação das áreas territoriais beneficiárias é estabelecida por portaria dos membros do 

Governoresponsáveis pelas áreas das finanças, das autarquiaslocais e do planeamento e das 

infraestruturas, e obedece a critérios como a emigração e envelhecimento, a atividade 

económica e o emprego, o empreendedorismo e a infraestruturação/ do território. 

As áreas beneficiárias são as que constam no anexo à Portaria nº 208/2017, de 13 de julho. 



 

 
24 

 

Regra do minimis 

Este benefício fiscal está sujeito às regras europeias aplicáveis em matériade auxílios de 

minimis, não podendo o montante dobenefício exceder o limiar de minimis. 

 

8 .  P R O G R A M A  S E M E N T E  

 

O Programa Semente prevê a atribuição de benefícios fiscais para investimentos individuais 

como como estímulo ao empreendedorismo e inovação, designadamente em “start ups”. 

 

Benefícios 

Os sujeitos passivos de Imposto sobre o Rendimentodas Pessoas Singulares (IRS) que 

efetuem investimentoselegíveis no âmbito do Programa Semente,fora do âmbito de atividades 

geradoras de rendimentosempresariais e profissionais, podem deduzir à coleta do IRS, até ao 

limite de 40% desta, um montante correspondente a 25% do montante dos investimentos 

elegíveis efetuados em cada ano. 

Para efeitos da dedução aqui prevista, o montante anual dos investimentos elegíveis,por sujeito 

passivo, não pode ser superior a €100.000, sendo consideradas as entradas em dinheiro 

efetivamente pagas em razão da subscrição de participações sociais, desde que: 

- A sociedade participada seja uma micro ou pequena empresa que não tenha sido 

formalmente constituída há mais de 5 anos;                                              

- Sejam de montante superior a € 10.000, por sociedade; 

- A participação social detida pelo subscritor, após a subscrição e durante os três anos 

subsequentes, não corresponda a mais de 30% do capital ou dos direitos de voto da 

sociedade; 

- A participação social subscrita seja mantida durante, pelo menos, 48 meses; 

- A percentagem do capital e dos direitos de voto detida por sociedades e outras pessoas 

coletivas, quer na data da subscrição quer nos três anos anteriores, seja inferior a 50%; e 

- As entradas sejam efetivamente utilizadas, até ao fim do terceiro período de tributação 

posterior ao da subscrição, em despesas de investigação ou desenvolvimento na aquisição de 

ativos intangíveis ou na aquisição de ativos fixos tangíveis, com exceção de terrenos, edifícios, 

viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, mobiliário e equipamentos sociais. 
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O benefício fiscal encontra-se sujeito ás regras aplicáveis em matéria de auxílios de minimais. 

Não são aplicáveis ao benefício fiscal previsto neste regime os limites previstos no n.º 7 do 

artigo 78.º do Código do IRS. 

 

Investimentos Elegíveis 

São elegíveis os investimentos realizados em empresas que cumulativamente reúnam os 

seguintes requisitos: 

- Sejam qualificadas como micro ou pequena empresa, de acordo com os critérios previstos no 

anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 143/2009, 

de 16 de junho; 

- Não tenham mais do que 20 trabalhadores e não detenham bens e direitos sobre bens 

imóveis cujo valor global exceda € 200.000; 

- Não estejam cotadas em mercado regulamentado ou não regulamentado de bolsa de valores; 

- Tenham a sua situação fiscal e contributiva regularizada; 

- Sejam certificadas pela Rede Nacional de Incubadoras. 

 

Mais-valias 

As mais-valias que resultem da alienação onerosa das participações sociais correspondentes 

ainvestimentos elegíveis que tenham beneficiado da dedução prevista neste regime, desde que 

detidas durante, pelo menos, 48 meses, não são consideradas no saldo a que se refere o n.º 1 

do artigo 43.º do Código do IRS caso o sujeito passivo reinvista, no ano da realização ou no 

ano subsequente, a totalidade dos respetivos valores de realização em investimentos elegíveis 

nostermos deste regime. 

No caso de se verificar apenas o reinvestimento parcial do valor de realização, o disposto no 

número anterior aplica -se à parte da mais-valia realizada proporcionalmente correspondente 

ao valor reinvestido. 

 

9 .  D E S P E S A S  C O M  C E R T I F I C A Ç Ã O  B I O L Ó G I C A  D E  E X P L O R A Ç Õ E S  

 

É considerado gasto do período de tributação para efeitos de determinação do lucro tributável o 

valor correspondente a 140% das despesas de certificação biológica de explorações com 



 

 
26 

produção em modo biológico, incorridas por sujeitos passivos de IRC e IRS, com contabilidade 

organizada (art.º 59º-E do estatuto dos Benefícios Fiscais). 

 

1 0 .  B E N E F Í C I O S  F I S C A I S  R E L A T I V O S  A O  M E C E N A T O  

 

Para efeitos fiscais, os donativos constituem entregas em dinheiro ou em espécie, concedidos, 

sem contrapartidas que configurem obrigações de carácter pecuniário ou comercial, às 

entidades públicas ou privadas, previstas nos artigos seguintes, cuja atividade consista 

predominantemente na realização de iniciativas nas áreas social, cultural, ambiental, desportiva 

ou educacional.   

Os benefícios fiscais para sujeitos passivos de IRC, encontram-se descritos no art.º 62.º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF). Neste artigo são descritos o tipo de donativos, o limite 

fiscal para serem aceites, bem como as majorações. 

 

1 1 .  P A R T I C I P A T I O N  E X E M P T I O N  

 

Este regime possibilita que os dividendos auferidos, assim como as mais-valias decorrentes da 

alienação de participações sociais, não sejam tributadas em IRC, desde que cumpridos 

determinados requisitos. 

 

Isenções 

Estão isentos, os lucros e reservas que uma entidade residente em território português, de 

acordo com o art.º 14º do CIRC, coloque à disposição de uma entidade que:  

a) Seja residente: 

- Noutro Estado membro da União Europeia;  

- Num Estado membro do Espaço Económico Europeu que esteja vinculado a 

cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no 

âmbito da União Europeia;  

-  Num Estado com o qual tenha sido celebrada e se encontre em vigor convenção 

para evitar a dupla tributação que preveja a troca de informações;  

b) Esteja sujeita e não isenta de um imposto referido no artigo 2.º da Diretiva n.º 

2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro, ou de um imposto de natureza idêntica 

ou similar ao IRC desde que, nas situações previstas na subalínea 3) da alínea 
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anterior, a taxa legal aplicável à entidade não seja inferior a 60 % da taxa do IRC 

prevista no n.º 1 do artigo 87.º;  

c) Detenha direta ou direta e indiretamente, nos termos do n.º 6 do artigo 69.º do CIRC, 

uma participação não inferior a 10 % do capital social ou dos direitos de voto da 

entidade que distribui os lucros ou reservas; 

d) Detenha a participação referida na alínea anterior de modo ininterrupto, durante o 

ano anterior à colocação à disposição. 

 

Eliminação da dupla tributação de lucros e reservas distribuídos 

Os lucros e reservas distribuídos a sujeitos passivos de IRC com sede ou direção efetiva em 

território português não concorrem para a determinação do lucro tributável, desde que se 

verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos:  

a) O sujeito passivo detenha direta ou direta e indiretamenteuma participação não 

inferior a 10 % do capital social ou dos direitos de voto da entidade que distribui os 

lucros ou reservas;  

b) A participação tenha sido detida, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à 

distribuição ou, se detida há menos tempo, seja mantida durante o tempo necessário 

para completar aquele período;  

c) O sujeito passivo não seja abrangido pelo regime da transparência fiscal;  

d) A entidade que distribui os lucros ou reservas esteja sujeita e não isenta de IRC, do 

imposto referido no artigo 7.º, de um imposto referido no artigo 2.º da Diretiva n.º 

2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro, ou de um imposto de natureza idêntica 

ou similar ao IRC e a taxa legal aplicável à entidade não seja inferior a 60 % da taxa do 

IRC prevista no n.º 1 do artigo 87.º;  

e) A entidade que distribui os lucros ou reservas não tenha residência ou domicílio em 

país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável constante 

de lista aprovada por portaria do membro do Governo responsável pela área das 

finanças. 

 

Mais-valias e menos-valias realizadas com a transmissão de instrumentos de capital 

próprio 

Não concorrem para a determinação do lucro tributável dos sujeitos passivos de IRC com sede 

ou direção efetiva em território português as mais-valias e menos-valias realizadas mediante 
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transmissão onerosa, qualquer que seja o título por que se opere e independentemente da 

percentagem da participação transmitida, de partes sociais detidas ininterruptamente por um 

período não inferior a 1 ano, desde que, na data da respetiva transmissão, se mostrem 

cumpridos os requisitos de tempo de detenção mínima e da percentagem referidos 

anteriormente, a entidade não seja abrangida pelo regime de transparência fiscal e não seja 

residente em território com um regime fiscal mais favorável, esteja sujeita e não isenta de IRC. 

Também é aplicável às mais e menos-valias realizadas com a transmissão de outros 

instrumentos de capital próprio associados às partes sociais aí referidas, designadamente 

prestações suplementares.  

Este regime não se aplica às mais-valias e menos-valias realizadas mediante transmissão 

onerosa de partes sociais, bem como à transmissão de outros instrumentos de capital próprio 

associados às partes sociais, designadamente prestações suplementares, quando o valor dos 

bens imóveis ou dos direitos reais sobre bens imóveis situados em território português, com 

exceção dos bens imóveis afetos a uma atividade de natureza agrícola, industrial ou comercial 

que não consista na compra e venda de bens imóveis, represente, direta ou indiretamente, 

mais de 50 % do ativo.  

 

1 2 .  I N C E N T I V O S  À  R E C A P I T A L I Z A Ç Ã O  D A S  E M P R E S A S  

 

Benefício fiscal, previsto no Artigo 43.º-B do EBF, às entradas de capital em dinheiro realizadas 

a favor de uma sociedade na qual o contribuinte detenha uma participação social e que se 

encontre na situação de perda de metade do capital social, prevista no art.º 35º do Código das 

Sociedade Comerciais. 

O benefício consubstancia-se na dedução em sede de IRS, na esfera pessoal do sócio, de 

20% das entradas efetuadas: 

- Ao montante bruto dos lucros colocados à disposição pela sociedade; ou 

- Ao saldo entre a mais e menos-valias realizadas, em caso de alienação da 

participação. 

A dedução poderá ser efetuada no apuramento do rendimento tributável ao ano em que sejam 

realizadas as entradas de capital e nos 5 anos seguintes. 
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1 3 .  I N C E N T I V O  F I S C A L  À  A Q U I S I Ç Ã O  D E  P A R T I C I P A Ç Õ E S  

S O C I A I S  P E L O S  T R A B A L H A D O R E S  

 

Benefício de isenção de IRS, até ao limite de €40.000, dos ganhos derivados de planos de 

opções, de subscrição, de atribuição ou outros de efeito equivalente, sobre valores imobiliários 

ou direitos equiparados (n.º 7 da alínea b) do n.º 3 do art.º 2º do CIRS) auferidos por 

trabalhadores de entidades empregadoras relativamente às quais se verifiquem, 

cumulativamente, as seguintes condições: 

- Sejam qualificadas como micro ou pequena empresa; 

- Tenham sido constituídas á menos de 6 anos; 

- Desenvolvam a sua atividade no âmbito do setor da tecnologia, nos termos a definir 

por portaria e mediante a certificação pela Agência Nacional de Inovação, S.A. 

A isenção depende da manutenção, na esfera do trabalhador, dos direitos subjacentes aos 

títulos geradores dos ganhos isentos por um período mínimo de 2 anos. 

Estão excluídos desta isenção, os membros dos órgãos sociais e titulares de participações 

superiores a 5%. 

 

1 4 .  L O J A S  C O M  H I S T Ó R I A  

 

Estão isentas de IMI as lojas com história, reconhecidas pelos municípios como 

estabelecimentos de interesse histórico, cultural ou social e que integrem o inventário nacional, 

nos termos previstos na Lei nº 42/2017, de 14/06, a partir do ano em que estas situações se 

verifiquem. 

Esta isenção é de caráter automático, operando mediante comunicação da classificação como 

monumentos nacionais ou de classificação individualizada como imóveis de interesse público 

ou de interesse municipal, do reconhecimento pelo município como estabelecimento de 

interesse histórico e cultural ou social local e de que integram inventário nacional dos 

estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social, respetivamente, a 

efetuar pela Direção Geral do Património Cultural ou pelas câmaras municipais, conforme o 

caso, enquanto os prédios estiverem classificados ou reconhecidos e integrados, mesmo que 

estes venham a ser transmitidos. 

Os gastos incorridos com obras de conservação e manutenção de prédios afetos a Lojas com 

história são considerados em 110% dos respetivos montantes, para efeitos de apuramento do 

lucro tributável em sede de IRC, e dos rendimentos, em sede de IRS, da Categoria B com 

contabilidade organizada ou como dedução específica da Categoria F. 
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Os documentos comprovativos dos gastos e perdas devem conter expressamente a morada da 

fração autónoma que beneficiou das obras de manutenção e conservação, bem como os dados 

identificativos do sujeito passivo ao qual está afeta a fração autónoma. 

 

1 5 .  I N C E N T I V O S  À  R E A B I L I T A Ç Ã O  U R B A N A  

 

Regime de benefícios fiscais em sede de IMI e IMT para prédios urbanos ou frações 

autónomas concluídas há mais de 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, 

desde que preencham cumulativamente as seguintes condições: 

 a) Sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos termos do 

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 

23 de outubro, ou do regime excecional do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril; 

 b) Em consequência da intervenção prevista na alínea anterior, o respetivo estado de 

conservação esteja dois níveis acima do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, 

um nível bom nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de 

dezembro, e sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade 

térmica aplicáveis aos edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 

118/2013, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, 

sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril. 

 

Benefícios 

Aos imóveis que preencham os requisitos referidos são aplicáveis os seguintes benefícios 

fiscais: 

 a) Isenção do IMI por um período de três anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão das 

obras de reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do proprietário, por mais cinco 

anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação 

própria e permanente; 

 b) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis nas aquisições 

de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as 

respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição; 

 c) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis na primeira 

transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento para 

habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, também a 

habitação própria e permanente; 
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 d) Redução a metade das taxas devidas pela avaliação do estado de conservação a que se 

refere a alínea b) do n.º 1 do art.º 45º do EBF. 

Por outro lado, são dedutíveis à coleta, em sede de IRS, até ao limite de € 500, 30% dos 

encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação de: 

- Imóveis, localizados em ‘áreas de reabilitação urbana’ e recuperados nos termos das 

respetivas estratégias de reabilitação; ou 

 - Imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos 

artigos 27.º e seguintes do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado 

pela Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que sejam objeto de ações de reabilitação. 

As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território português 

decorrentes da primeira alienação, subsequente à intervenção, de imóvel localizado em área 

de reabilitação urbana, são tributadas à taxa autónoma de 5%, sem prejuízo da opção pelo 

englobamento. 

Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território 

português são tributadas à taxa de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando 

sejam inteiramente decorrentes do arrendamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento profissional adequado ao caso 

concreto. A Finaccount não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita 


