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GUIA DE INCENTIVOS FISCAIS



Agrícola
Industrial
Comercial e de serviços

Incentivo fiscal extraordinário para potenciar a
recuperação económica e incentivar ao investimento

Permite uma dedução à coleta de IRC de 20% dos
encargos com o investimento em ativos afetos à
exploração

Beneficiários:
Sujeitos passivos de IRC que exerçam, a título
principal, uma atividade de natureza:

Aquisições de ativos fixos tangíveis
Ativos biológicos não consumíveis
Ativos intangíveis:

Despesas com projetos de desenvolvimento
Despesas com elementos da propriedade
industrial

Mobiliário e artigos de conforto ou decoração afetos
à atividade
Construção, aquisição, reparação e ampliação de
edifícios afetos à atividade

Despesas elegíveis:

NOTA: Não cumulável com outros apoios fiscais

CFEI II
Crédito Fiscal Extraordinário 
ao Investimento



CFEI II

Crédito Fiscal Extraordinário ao
Investimento

Investimento: 100.000€
Incentivo - Benefício fiscal: 

Exemplo:

      20.000€ (20% investimento)

Coleta: 25.000€
Incentivo – dedução à coleta 

      (CFEI): 17.500€ (70%)

IRC inicial a pagar: 25.000€ IRC final a pagar: 7.500€

NOTA: Crédito fiscal para os próximos 5 anos 



RFAI
Regime Fiscal de Apoio 
ao Investimento

Indústrias extrativas – divisões 05 a 09
Indústrias transformadoras – divisões 10 a 33
Alojamento – divisão 55
Restauração e similares – divisão 56
Atividades de edição – divisão 58
Atividades cinematográficas, de vídeo e de
produção de programas de televisão – grupo 591
Consultoria e programação informática e
atividades relacionadas – divisão 62

Benefício fiscal que permite às empresas uma
dedução à coleta apurada de 25% do valor dos
investimentos realizados em ativos tangíveis e
intangíveis

Beneficiários:

Atividades de processamento de dados,
domiciliação de informação e atividades
relacionadas e portais Web – grupo 631
Atividades de investigação científica e de
desenvolvimento – divisão 72
Atividades com interesse para o turismo –
subclasses 77210, 90040, 91041, 91042, 93110,
93210, 93292, 93293 e 96040
Atividades de serviços administrativos e de apoio
prestados às empresas – classes 82110 e 82910

Nota: Cumulável com outros apoios fiscais



CFEI II

Crédito Fiscal Extraordinário ao
Investimento

Ativos fixos tangíveis (em estado novo)
Ativos intangíveis (transferência de tecnologia,
aquisição de direitos de patentes, licenças, saber-
fazer ou conhecimentos técnicos não protegidos
por patente) 

Despesas elegíveis

Terrenos (salvo para empresas inseridas na
indústria extrativa)
Construção, aquisição e remodelação de edifícios
(salvo para instalações fabris ou administrativas)
Viaturas ligeiras de passageiros ou mistas
Mobiliário e artigos de decoração
Outros não associados à atividade produtiva

Exceções:



CFEI II

Crédito Fiscal Extraordinário ao
Investimento

Investimento: 80.000€
Incentivo - Benefício fiscal: 

Exemplo:

      20.000€ (25% investimento)

Coleta: 25.000€
Incentivo – dedução à coleta: 

      12.500€ (50%)

IRC inicial a pagar: 25.000€ IRC final a pagar: 12.500€

NOTA: Crédito fiscal para os próximos 10 anos 



SIFIDE
Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação &
Desenvolvimento Empresarial

Agrícola
Industrial
Comercial e de serviços
Não residentes com estabelecimento estável
nesse território

Concessão de incentivos fiscais às empresas que
desenvolvam atividades de investigação e
desenvolvimento (I&D).

Permite recuperar até 82,5% do Investimento em I&D
em sede de IRC

Beneficiários:
Sujeitos passivos de IRC residentes em território
português que exerçam, a título principal ou não, uma
atividade de natureza:

Aquisições de ativos fixos tangíveis
Despesas com auditorias de I&D
Despesas com pessoal diretamente envolvido em
tarefas de I&D
Custos com registo e manutenção de patentes
Participação sobre capital de instituições de I&D
e contribuições para fundos de investimento
Despesas operacionais até um máximo de 55%
das despesas com o pessoal

Despesas elegíveis:

Nota: Cumulável com outros apoios fiscais



CFEI II

Crédito Fiscal Extraordinário ao
Investimento

Investimento ano n: 100.000€
Investimento ano n-1: 50.000€
Incentivo - Benefício fiscal: 57.500€

Exemplo:

32.500€ (32,5% investimento ano n) + 25.000€
(50% sobre o acréscimo das despesas ano n-1) 

Coleta: 25.000€
Incentivo – dedução à coleta: 

      25.000€

IRC inicial a pagar: 25.000€ IRC final a pagar: 0€

NOTA: Crédito fiscal para os próximos 8 anos 



DLRR
Dedução por Lucros Retidos
e Reinvestidos

Agrícola
Industrial
Comercial e de serviços

Permite uma dedução à coleta do IRC dos lucros
retidos que venham a ser reinvestidos, desde que
em aplicações de natureza relevante

Até 50% de dedução à coleta

Beneficiários:
PME’s, sujeitos passivos de IRC que exerçam, a
título principal, uma atividade de natureza:

Terrenos
Construção, aquisição, reparação e ampliação de
quaisquer edifícios, salvo quando afetos a
atividades produtivas ou administrativas
Viaturas ligeiras de passageiros ou mistas,
barcos de recreio e aeronaves de turismo
Artigos de conforto ou decoração, salvo
equipamentos hoteleiros afetos a exploração
turística
Construção, aquisição, reparação e ampliação de
edifícios afetos à atividade

Despesas elegíveis:
Ativos fixos tangíveis adquiridos em estado novo,
com exceção de:

Nota: Cumulável com outros apoios fiscais



CFEI II

Crédito Fiscal Extraordinário ao
Investimento

Lucros retidos: 100.000€
Incentivo - Benefício fiscal: 

Exemplo:

      10.000€ (10% lucros retidos)

Coleta: 20.000€
Incentivo – dedução à coleta: 

      10.000€ (50%) micro e pequenas empresas

IRC inicial a pagar: 20.000€ IRC final a pagar: 10.000€

NOTA: Crédito fiscal até 3 anos 



BRAGA
Rua António Cândido Pinto, n.º 37
4715-400 Braga
Tel.: 253 041 327

LISBOA
Avenida D. João II, 50, Edifício Mar Vermelho
1990-095 Parque das Nações
Tel.: 211 212 198

PÓVOA DE LANHOSO
Avenida Bombeiros Voluntários, n.º 122, R/C
4830-572 Póvoa de Lanhoso
Tel.: 927 188 648


