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O Conselho de Ministros aprovou 5ª feira a Estratégia para o 
Crescimento, Emprego e Fomento Industrial, que inclui um conjunto de 
propostas de medidas fiscais que visam facilitar o relançamento do 
investimento privado produtivo em Portugal, nos seguintes termos. 

Aprovação do Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento 
(CFEI) 

O CFEI corresponde a uma dedução à coleta de IRC no montante de 20% 
das despesas de investimento realizadas, até à concorrência de 70% 
daquela coleta, nos seguintes termos: 

• investimento máximo de 5 milhões de euros; 

• realizado entre 1 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2013, e 
desde que entre em funcionamento ou utilização até ao final do 
período de tributação que se inicie em ou após 1 de janeiro de 2014; 

• possibilidade de reporte nos 5 exercícios seguintes em caso de 
insuficiência de coleta. 

Genericamente são elegíveis os investimentos em ativos fixos tangíveis e 
intangíveis depreciáveis, adquiridos em estado novo. 

De notar ainda que o CFEI está excluído do âmbito de aplicação do artigo 
92 n.º 1 do Código do IRC (resultado da liquidação). 

 

 

 

 

 

Last Thursday, the Council of Ministers approved a “Growth, 
Employment and Industrial Development Strategy” package, including 
several proposals for tax measures, which aim to facilitate the re-launch 
and stimulation of private, productive investment in Portugal, as follows. 

Approval of an extraordinary tax credit for investments (CFEI) 

The CFEI corresponds to a deduction of corporate income tax due equal 
to 20% of the eligible investment made (with a limit of 70% of the tax 
due), as long as the following conditions are met: 

• maximum investment of 5 million Euros; 

• made between 1 June 2013 and 31 December 2013, and as long as 
such investment start to be operating or being used until the end of 
the tax period starting on or after 1 January 2014; 

• carry forward possibility in the following five tax periods, when 
there’s an insufficiency of tax due. 

Broadly speaking, for investments to qualify as eligible for the CFEI, they 
must consist of tangible fixed assets and depreciable intangible assets, 
acquired first hand. 

We note that the CFEI is excluded from the scope of article 92 number 1 
of the Corporate Income Tax (CIT) Code (minimum tax). 
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Consolidação de benefícios fiscais que se concretiza através 
de: 

Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI): 

• alargamento do prazo de vigência do benefício até 2017; 

• aumento do limite do benefício dos atuais 25% para 50% da coleta 
de IRC.  

Benefícios Fiscais ao Investimento de Natureza Contratual 

• redução do valor mínimo de investimento exigido de 5 milhões para 
3 milhões de euros; 

• redução do prazo de resposta para aprovação interministerial do 
benefício (de 90 dias para 60 dias). 

Informações vinculativas 

• redução em 30 dias do prazo máximo de resposta aos pedidos de 
informação vinculativa urgentes (de 120 dias para 90 dias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidation of tax benefits implemented through: 

Special Tax Regime to Support Investments (STRSI): 

• extension of its validity period until 2017;  

• increase from 25% to 50%, of the credit of the CIT due. 

Tax Benefits for Investments Contracts 

• decrease of the minimum amount of investment required, from 5 
million to 3 million Euros; 

• reducing the response time for inter-ministerial approval of the 
benefits (from 90 days to 60 days). 

Tax Rulings 

• 30 day reduction for the deadline to reply to urgent tax ruling 
requests (from 120 days to 90 days). 
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Gabinete Fiscal do Investidor Internacional  

É criada uma equipa da Autoridade Tributária e Aduaneira 
que, em articulação com a aicep Portugal Global, E.P.E., 
(Agência para o Investimento e Comércio Externo de 
Portugal), prestará apoio aos investidores estrangeiros, 
agilizando o estabelecimento de investimento direto 
estrangeiro em Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

Foreign Investor Support Office  

Establishment of a team within the Portuguese Tax and 
Custom Authority, in collaboration with aicep Portugal 
Global – Trade & Investment Agency, which will provide 
support to foreign investors, facilitating with the purpose of 
direct foreign investment in Portugal. 
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