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O Conselho de Ministros aprovou a 22 de maio de 2014 a Proposta de Lei  
n.º 229/XII, que autoriza o Governo a reforçar o quadro atual de benefícios 
fiscais ao investimento.  

As novas medidas entram em vigor a 1 de julho de 2014 e prevêem a 
aprovação de um novo Código Fiscal do Investimento (CFI), adaptado ao 
novo quadro legislativo europeu em matéria de auxílios estatais (a vigorar 
entre 2014-2020). 

Das principais medidas, destacam-se: 

Benefícios Fiscais Contratuais ao Investimento Produtivo 
 
- Transita do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) para o novo CFI; 
- Aumento da dedução à coleta do IRC para um máximo de 25% do 

investimento relevante (atualmente, 20%); 
- Aumento das majorações aplicáveis: 

• 6% (atualmente, 5%) para investimentos em regiões desfavorecidas; 
• Até 8% (atualmente, 5%) para investimentos que criem ou 

mantenham postos de trabalho; 
• Até 6% (atualmente, 5%) para investimentos que contribuam para a 

inovação tecnológica, proteção do ambiente, valorização da produção 
de origem nacional ou comunitária, desenvolvimento e revitalização 
de pequenas e médias empresas (PME). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On 22 May 2014 the Counsel of Ministers approved Law Proposal no. 
229/XII that grants authorization to the Government to reinforce the 
existing investment tax benefits.  
 
The new measures will enter into force on 1 July 2014 and include the 
approval of a new Investment Tax Code (“Código Fiscal do Investimento  
- CFI”), adjusted to the new European Union state aid framework (applicable 
between 2014-2020).  
 
Among others, we highlight the following measures: 
  
Contractual Tax Benefits for Investment (“Benefícios Fiscais 
Contratuais ao Investimento Produtivo”) 
 
- Benefits will be included in the new CFI (currently foreseen in the Tax 

Benefits Code); 
- Increase of the Corporate Income Tax (CIT) credit up to 25% of the 

eligible investment (currently 20%); 
- Increase of the applicable additional deductions, as follows: 

• 6% (currently 5%) in case of less developed regions; 
• Up to 8% (currently 5%) for investments that create or maintain jobs; 
• Up to 6% (currently 5%) for investments with relevant contribution to 

technological innovation and environmental protection, foster of 
national or community production and development and 
revitalization of Small and Medium sized Enterprises (SME’s). 
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Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI) 
 
- Transita do atual CFI para o novo CFI; 
- Aumento da dedução à coleta do IRC para um máximo de 25% 

(atualmente, 20%) das aplicações relevantes (investimentos até 5 milhões 
de Euros); 

- No caso de start ups, a dedução efetua-se até à concorrência do total da 
coleta do IRC no período de tributação de início da atividade e nos dois 
períodos de tributação seguintes; 

- Alargamento para 10 anos (atualmente, 5 anos) do prazo de isenção ou 
redução do Imposto Municipal sobre Imóveis relativo a prédios utilizados 
pelo promotor do investimento; 

- Isenção de Imposto do Selo em todos os atos ou contratos necessários à 
realização do projeto de investimento (atualmente, apenas na aquisição 
de prédios que constituam investimento relevante); 

- Cumulável com o regime da dedução por lucros retidos e reinvestidos. 
 

Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos 
 
- Prevê a dedução à coleta do IRC (até 25% da mesma) de 10% dos lucros 

retidos e reinvestidos em ativos elegíveis; 

- Transita do EBF para o novo CFI;  
- Cumulável com o regime dos benefícios fiscais contratuais ao 

investimento produtivo e com o RFAI; 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tax Regime for Investment Support (“Regime Fiscal de Apoio ao 
Investimento - RFAI”) 
  
- Tax benefits will be included in the new CFI; 
- Increase of the CIT deduction up to 25% (currently 20%) of the eligible 

expenses (investments up to EUR 5 million); 
- In case of start up companies, the deduction is capped at the CIT assessed 

in the first tax year of starting of the activity and in the two following tax 
years; 

- Increase to 10 years (currently 5 years) of the period of exemption or 
reduction from Property Tax on buildings used by the promoter of the 
investment; 

- Exemption from Stamp Duty on all acts or contracts that are necessary to 
carry out the investment project (currently applicable only on the 
acquisition of buildings which are regarded as eligible investment); 

- Cumulates with the tax benefits granted in case of  the reinvestment of 
retained earnings. 
 

Reinvestment of retained earnings (“Dedução por Lucros Retidos 
e Reinvestidos”) 
 
- Allows a CIT deduction (capped at 25%) of 10% of retained earnings 

reinvested in eligible assets; 

- Tax benefit will be included in the new CFI;  

- Cumulates with the contractual tax regime for investment and with RFAI; 
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- Excluído da limitação prevista no artigo 92.º do Código do 

IRC (salvaguarda de 90% da coleta do IRC). 
 
Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e 
Desenvolvimento Empresarial II (SIFIDE II ) 
 
O regime do SIFIDE II (Sistema de Incentivos Fiscais em 
Investigação e Desenvolvimento Empresarial II) transita do 
atual para o novo CFI, mantendo as mesmas condições 
(genericamente, uma dedução à coleta do IRC, até à sua 
concorrência, do valor correspondente a despesas elegíveis com 
investigação e desenvolvimento. 
 
Remuneração Convencional do Capital Social 
 
Ainda no quadro do reforço dos benefícios fiscais ao 
investimento, prevê-se a integração no EBF do regime da 
remuneração convencional do capital social, aprovado pela  
Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro (Reforma do IRC). O regime 
passa a estar excluído da limitação prevista no artigo 92.º do 
Código do IRC (salvaguarda de 90% da coleta do IRC). 
 
Este regime prevê a dedução ao lucro tributável do montante 
resultante da aplicação de uma taxa de 5% das entradas em 
dinheiro realizadas pelos sócios de micro e PME para 
constituição ou aumento do capital social. 
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- The rules on the limitation of the CIT assessed are not 
applicable (these  foresee a safeguard of 90% of the CIT 
assessed). 

 
Tax benefits for research and development  (“Sistema 
de Incentivos Fiscais em Investigação e 
Desenvolvimento Empresarial II - SIFIDE II”) 
 
The tax benefits for research and development (“Sistema de 
Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento 
Empresarial II – SIFIDE II) will be included in the new CFI, 
under the same terms. It generally foresees a CIT deduction (up 
to CIT assessed) of the eligible expenses incurred with research 
and development. 
 
Notional Interest Deduction (“Remuneração 
Convencional do Capital Social”) 
  
With the aim of reinforcing the investment tax benefits, the 
notional interest deduction regime will be included in the Tax 
Benefits Code (the regime was approved by the CIT reform law  
- Law 2/2014, dated 16 January). This regime is now excluded 
from the rules on the limitation of CIT assessed. 
 
The regime allows a deduction from  the taxable profit of the 
amount computed by applying a 5% rate on the entries in cash 
made by the shareholders of micro enterprises and SME’s, 
either at incorporation or in case of an increase of the capital. 

 


