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GUIA DE INCENTIVOS FISCAIS

RCCS
REMUNERAÇÃO CONVENCIONAL DO
CAPITAL SOCIAL



RCCS
Remuneração Convencional do Capital
Social

Sociedades comerciais ou civis sob a forma
comercial;
Cooperativas;
Empresas públicas;
Outras pessoas coletivas de direito público ou
privado com sede ou direção efetiva em território
português.

Benefício fiscal que consiste na dedução ao lucro
tributável de uma parte das entradas de capital
efetuadas pelos sócios às sociedades.

Beneficiários:



CFEI II

Crédito Fiscal Extraordinário ao
Investimento

Qual o benefício?

Dedução ao lucro tributável de 7% das entradas
realizadas em cada exercício, com o limite de
2.000.000,00€.

A dedução ao lucro tributável é efetuada no exercício
em que são realizadas as entradas e nos cinco
períodos de tributação seguintes.

Entradas realizadas em dinheiro no âmbito da
constituição de sociedades ou do aumento de
capital social;
Entradas em espécie realizadas no âmbito de
aumento de capital social que correspondam à
conversão de suprimentos ou de empréstimos de
sócios que tenham sido efetivamente prestados à
sociedade em dinheiro.
Recurso aos lucros do próprio exercício (caso o
registo de aumento de capital se realize até à
submissão da Declaração do Modelo 22).

Aplicações relevantes:



CFEI II

Crédito Fiscal Extraordinário ao
Investimento

Aumento de capital: 100.000€ (por entradas em dinheiro, realizadas e registadas, até ao final do
exercício).
Benefício fiscal: 7.000€ (7% do aumento de capital)
 Lucro tributável: 25.000€. 

Exemplo:

IRC inicial a pagar (21% * 25.000€):  5.250€ IRC final a pagar (21% * 18.000€): 3.780€

A dedução ao lucro tributável dos 7.000€, pode ser
aplicada também nos cinco períodos seguintes.
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