
 

 

N/Ref. 143/14                Angra do Heroísmo, Dezembro de 2014 

 

Assunto: Novo Código Fiscal do Investimento (CFI). 

  

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento o novo Código Fiscal do Investimento (CFI), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de Outubro, no qual vem sistematizar num único diploma 

todos os benefícios fiscais ao investimento e à capitalização das empresas que se encontram 

hoje dispersos por diferentes diplomas. 

 

O presente Código passa a reunir o regime de benefícios fiscais contratuais ao investimento 

produtivo, o regime fiscal de apoio ao investimento (RFAI), o sistema de incentivos fiscais em 

investigação e desenvolvimento empresarial (SIFIDE II) e ainda, o regime de dedução por 

lucros retidos e reinvestidos (DLRR). O Código Fiscal do Investimento surgiu na sequência da 

Reforma do IRC e tem como objetivo intensificar o apoio ao investimento, favorecendo o 

crescimento sustentável e a criação de emprego e contribuir para o reforço da estrutura do 

capital das empresas. No que diz respeito à revisão do Código Fiscal do Investimento, o 

objetivo passa por um lado adaptá-lo ao novo quadro legislativo europeu aplicável aos auxílios 

estatais para o período de 2014-2020 e por outro lado, reforçar os diversos regimes de 

benefícios fiscais ao investimento, nomeadamente no que se refere a investimentos que 

proporcionem a criação ou manutenção de postos de trabalho e se localizem em regiões 

menos favorecidas. 

 

Assim, verificam-se as seguintes alterações: 

 Regime dos incentivos fiscais contratuais para investimento 

As empresas passam a ter um crédito fiscal em IRC até 25% do investimento, sendo que os 

investimentos nas zonas interiores mais desfavorecidas têm uma majoração no incentivo fiscal 

de 10%, os de criação de empregos têm uma majoração de 8% e os de inovação tecnológica e 

proteção do ambiente têm uma majoração de 6%. Assim, até 31 de Dezembro de 2020, podem 

ser concedidos benefícios fiscais, em regime contratual, como um período de vigência até 10 

anos a contar da conclusão do projeto de investimento, aos projetos de investimento, cujas 

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



 

 

 Regime fiscal de apoio ao investimento 

As empresas têm um crédito fiscal em IRC até 25% para investimento até 5 milhões de euros e 

de 10% para investimentos superiores a 5 milhões de euros. No caso das novas empresas, o 

investimento realizado nos três primeiros anos pode ser deduzido até à totalidade do IRC, ou 

se não tiveram lucros nos três primeiros anos, podem deduzir o investimento no IRC dos dez 

anos seguintes. Alarga-se também o âmbito de aplicação da isenção de Imposto do Selo, 

incentivando o empreendedorismo, a inovação e favorecendo a criação de empresas com 

estruturas de capital saudáveis. 

 

De forma a elucida-lo melhor relativamente ao supra mencionado: 

 

 

Regime de benefícios fiscais contratuais ao 

investimento produtivo 

-aumento do limite máximo do crédito de imposto 

em sede de IRC aplicável às despesas elegíveis de 

20% para 25%; 

- aumento da majoração para o investimento 

realizado em regiões desfavorecidas de 5% para 

6%. 

 

 

 

 

Regime Fiscal de Apoio ao investimento 

(RFAI) 

 

 

 

 

 

- o aumento do limite máximo do crédito de 

imposto em sede de IRC aplicável às despesas 

elegíveis de 20% para 25%; 

- alargamento do período máximo de isenção de 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

relativamente aos prédios utilizados no âmbito do 

projeto de investimento de 5 anos para 10 anos; 

- aplicação da isenção de Imposto do Selo relativa 

a todos os atos ou contratos necessários à 

realização do projeto de investimento 

(atualmente, apenas abrange as aquisições de 

prédios que constituam investimento relevante). 

 

A presente circular não dispensa a leitura do diploma que poderá consultar em www.dre.pt ou 

através do site da CCAH, em http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1420030208.pdf . 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1420030208.pdf

