CIRCULAR
CÓDIGO FISCAL DO INVESTIMENTO

RFAI – Regime fiscal de apoio ao investimento
Entidades elegíveis:
Atividades económicas previstas no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro:
a) Indústrias extrativas - 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;
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.
Investimentos elegíveis:
Investimentos nos seguintes ativos, desde que afetos à exploração da empresa:
a) Ativos fixos tangíveis, adquiridos em estado de novo, com exceção de:
i) 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;
ii) Construção, aquisição, reparação e ampliação de quaisquer edifícios, salvo se forem
instalações fabris ou afetos a atividades turísticas, de produção de audiovisual ou
administrativas;
iii) Viaturas ligeiras de passageiros ou mistas;
iv) Mobiliário e artigos de conforto ou decoração, salvo equipamento hoteleiro afeto a
exploração turística;
v) Equipamentos sociais;
vi) Outros bens de investimento que não estejam afetos à exploração da empresa;
b) 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.
Requisitos:
Sujeitos passivos de IRC que preencham cumulativamente as seguintes condições:
a) Disponham de contabilidade regularmente organizada, de acordo com a normalização
contabilística e outras disposições legais em vigor para o respetivo setor de atividade;
b) O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos;
c) Mantenham na empresa e na região durante um período mínimo de três anos a contar da data
dos investimentos, no caso de micro, pequenas e médias empresas tal como definidas na
Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio de 2003, ou cinco anos nos
restantes casos, os bens objeto do investimento ou, quando inferior, durante o respetivo período
mínimo de vida útil, determinado nos termos do Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de
setembro, alterado pelas Leis n.os 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 2/2014, de 16 de janeiro,
ou até ao período em que se verifique o respetivo abate físico, desmantelamento, abandono ou
inutilização, observadas as regras previstas no artigo 31.º-B do Código do IRC;
d) Não sejam devedores ao Estado e à segurança social de quaisquer contribuições, impostos ou
quotizações ou tenham o pagamento dos seus débitos devidamente assegurado;
e) Não sejam consideradas empresas em dificuldade nos termos da comunicação da Comissão Orientações relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a
empresas não financeiras em dificuldade, publicada no Jornal Oficial da União Europeia, n.º C
249, de 31 de julho de 2014;
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f)

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,
nos termos da alínea c).

Benefícios fiscais:
 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) Nas regiões Norte, Centro, Alentejo, Açores e Madeira:
i) 25 % das aplicações relevantes, relativamente ao investimento realizado até
ao montante de (euro) 5 000 000,00;
ii) 10 % das aplicações relevantes, relativamente à parte do investimento
realizado que exceda o montante de (euro) 5 000 000,00;
2) Nas regiões Algarve e Grande Lisboa:
i) 10 % das aplicações relevantes

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, nos termos do artigo 22.º;

Isenção ou redução de IMT relativamente às aquisições de prédios que constituam aplicações
relevantes nos termos do artigo 22.º;

Isenção de Imposto do Selo relativamente às aquisições de prédios que constituam aplicações
relevantes nos termos do artigo 22.º
A dedução é efetuada na liquidação de IRC respeitante ao período de tributação em que sejam realizadas
as aplicações relevantes, com os seguintes limites:
a) 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, até à concorrência
do total da coleta do IRC apurada em cada um desses períodos de tributação;
b) Nos restantes casos, até à concorrência de 50 % da coleta do IRC apurada em cada período de
tributação.
Caso os investimentos beneficiem de outros auxílios de Estado, o cálculo dos limites referidos no número
anterior deve ter em consideração o montante total dos auxílios de Estado com finalidade regional
concedidos ao investimento em questão, proveniente de todas as fontes
Exclusividade dos benefícios fiscais:
O RFAI é cumulável com a DLRR, desde, e na medida em que, não sejam ultrapassados os limites máximos
aplicáveis previstos nos n.os 5 e 6 do artigo 23.º.
Incumprimento:
Em caso de incumprimento do disposto na alínea c) do n.º 4 do artigo 22.º, 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.
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DLRR – Dedução por lucros retidos e reinvestidos
Entidades Abrangidas:
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, que preencham, cumulativamente,
as seguintes condições:
a) Sejam micro, pequenas e médias empresas, tal como definidas na Recomendação n.º
2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio de 2003;
b) Disponham de contabilidade regularmente organizada, de acordo com a normalização
contabilística e outras disposições legais em vigor para o respetivo setor de atividade;
c) O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos;
d) Tenham a situação fiscal e contributiva regularizada.
Dedução por lucros retidos e reinvestidos:
1) Dedução à coleta do IRC até 10 % dos lucros retidos que sejam reinvestidos em aplicações
relevantes no prazo de dois anos contado a partir do final do período de tributação a que
correspondam os lucros retidos.
2) A dedução prevista é feita até à concorrência de 25 % da coleta do IRC.
Investimentos elegíveis:
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;
b) Construção, aquisição, reparação e ampliação de quaisquer edifícios, salvo quando afetos a
atividades produtivas ou administrativas;
c) Viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, 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.
Não cumulação:
A DLRR é cumulável com o RFAI, nos termos e condições previstos no artigo 24.º.
Reserva especial por lucros retidos e reinvestidos:
1 - Os sujeitos passivos que beneficiem da DLRR devem proceder à constituição, no balanço, de reserva
especial correspondente ao montante dos lucros retidos e reinvestidos.
2 - 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.
Incumprimento:
Sem prejuízo do disposto no Regime Geral das Infrações Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 15
de junho:
a) A não concretização da totalidade do investimento nos termos previstos no artigo 30.º até ao
termo do prazo de dois anos previsto no n.º 1 do artigo 29.º 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;
b) O incumprimento do disposto nos n.os 4, 5 ou 6 do artigo 30.º, implica a devolução do montante
de imposto que deixou de ser liquidado na parte correspondente aos ativos relativamente aos
quais não seja exercida a opção de compra ou que sejam transmitidos antes de decorrido o prazo
de cinco anos, o qual é adicionado ao montante de imposto a pagar relativo ao período em que
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c)

d)

se verifiquem esses factos, acrescido dos correspondentes juros compensatórios majorados em
15 pontos percentuais;
A não constituição da reserva especial nos termos do n.º 1 do artigo 32.º, implica a devolução do
montante de imposto que deixou de ser liquidado, 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;
O incumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 32.º implica a devolução do montante de
imposto que deixou de ser liquidado correspondente à parte da reserva que seja utilizada para
distribuição aos sócios, 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.
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