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A. Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento 

Supercrédito fiscal sem precedentes em Portugal 

Abrange a totalidade do investimento de mais de 99% do tecido 
empresarial Português  

Empresas que investem podem beneficiar de uma taxa geral de 
tributação de IRC de 7,5% em 2013  

Forte incentivo à antecipação para 2013 do investimento previsto para 
anos posteriores 

Principais características 1 

Forte incentivo à escolha de Portugal como destino do investimento, em 
detrimento de outras geografias 



A. Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento 

Descrição da medida 2 

Montante 

Investimento 
elegível 

Despesas 
elegíveis 

Sujeitos 
passivos 
elegíveis 

Medidas  
de controlo 

• Dedução à coleta de IRC no montante de 20% do investimento, até 70% da coleta anual 
• No limite, pode reduzir para 7,5% a taxa geral efetiva de IRC 

 
• Realizado entre 1 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2013 
• Investimento máximo de 5.000.000 euros 
• Dedutível à coleta de IRC por um período de 5 anos (em caso de insuficiência de coleta nos 

exercícios anteriores) 
 

• Investimentos em ativos fixos tangíveis adquiridos em estado de novo e intangíveis sujeitos a 
deperecimento, e comprovadamente afetos à atividade operacional da empresa 

• Ativos adquiridos até 31 de dezembro de 2013 e afetos à atividade operacional da empresa 
até 31 de dezembro de 2014 
 

• Exercício, a título principal de uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e 
preenchimento cumulativo das seguintes condições: 

— Contabilidade regularmente organizada, de acordo com a normalização contabilística e 
outras disposições legais em vigor para o respetivo setor de atividade; 

— Lucro tributável não determinado por métodos indiretos; e 
— Situação fiscal e contributiva regularizada. 

 
• Regime sancionatório agravado para a utilização indevida do benefício 
• Obrigatoriedade de inscrição do benefício num anexo declarativo específico de forma a 

facilitar a atividade da ação inspetiva 
• Exclusão das despesas com ativos passíveis de utilização pessoal (e.g. mobiliário, 

embarcações de recreio) 
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• Uma empresa que em 2013 tenha uma matéria colectável de €45.000, se realizar 
um investimento elegível, entre 1 de junho e 31 de dezembro, no valor de 
€40.000, poderá beneficiar de uma taxa geral de tributação de IRC de 7,5% em 
2013, nos termos seguintes 
 

 Crédito de imposto de 20% do montante do investimento elegível, ou seja, 
€8.000. 

 Por referência a 2013, este crédito será dedutível até 70% da colecta, ou 
seja, até €7.875 (70% de €11.250). 

 Deste modo, este sujeito passivo apenas pagará €3.375 de IRC em 2013, 
o que corresponde a uma taxa geral efetiva de IRC de 7,5%. 

 Os €125 de crédito não utilizados poderão ainda ser utilizados contra as 
colectas apuradas nos cinco exercícios subsequentes. 

 

Exemplos práticos (1/6) 3 
Foto 
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• Uma empresa que em 2013 tenha uma matéria colectável de €250.000, se 
realizar um investimento elegível, no valor de €220.000, poderá beneficiar de uma 
taxa geral de tributação de IRC de 7,5% em 2013, nos termos seguintes: 

 
 Crédito de imposto de 20% do montante do investimento elegível, ou seja, 

€44.000. 
 Por referência a 2013, este crédito será dedutível até 70% da colecta, ou 

seja, até €43.750 (70% de €62.500). 
 Deste modo, este sujeito passivo apenas pagará €18.750 de IRC em 2013, 

o que corresponde a uma taxa geral efetiva de IRC de 7,5%. 
 Os €250 de crédito não utilizados poderão ainda ser utilizados contra as 

colectas apuradas nos cinco exercícios subsequentes. 
 

Exemplos práticos (2/6) 3 
Foto 
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• Uma empresa que em 2013 tenha uma matéria colectável de €550.000, se 
realizar um investimento elegível, entre 1 de junho e 31 de dezembro, no valor de 
€500.000, poderá beneficiar de uma taxa geral de tributação de IRC de 7,5% em 
2013, nos termos seguintes: 

 
 Crédito de imposto de 20% do montante do investimento elegível, ou seja, 

€100.000. 
 Por referência a 2013, este crédito será dedutível até 70% da colecta, ou 

seja, até €96.250 (70% de €137.500). 
 Deste modo, este sujeito passivo apenas pagará €41.250 de IRC em 2013, 

o que corresponde a uma taxa geral efetiva de IRC de 7,5%. 
 Os €3.750 de crédito não utilizados poderão ainda ser utilizados contra as 

colectas apuradas nos cinco exercícios subsequentes. 
 

Exemplos práticos (3/6) 3 
Foto 



A. Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento 

• Uma empresa que em 2013 tenha uma matéria colectável de €1.100.000, se 
realizar um investimento elegível, entre 1 de junho e 31 de dezembro, no valor de 
€1.000.000, poderá beneficiar de uma taxa geral de tributação de IRC de 7,5% em 
2013, nos termos seguintes: 
 

 Crédito de imposto de 20% do montante do investimento elegível, ou seja, 
€200.000. 

 Por referência a 2013, este crédito será dedutível até 70% da colecta, ou 
seja, até €192.500 (70% de €275.000). 

 Deste modo, este sujeito passivo apenas pagará €82.500 de IRC em 2013, 
o que corresponde a uma taxa geral efetiva de IRC de 7,5%. 

 Os €7.500 de crédito não utilizados poderão ainda ser utilizados contra as 
colectas apuradas nos cinco exercícios subsequentes. 

 

Exemplos práticos (4/6) 3 
Foto 
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• Uma empresa que em 2013 tenha uma matéria colectável de €2.250.000, se 
realizar um investimento elegível, entre 1 de junho e 31 de dezembro, no valor de 
€2.000.000, poderá beneficiar de uma taxa geral de tributação de IRC de 7,5% em 
2013, nos termos seguintes: 

 
 Crédito de imposto de 20% do montante do investimento elegível, ou seja, 

€400.000. 
 Por referência a 2013, este crédito será dedutível até 70% da colecta, ou 

seja, até €393.750 (70% de €562.500). 
 Deste modo, este sujeito passivo apenas pagará €168.750 de IRC em 

2013, o que corresponde a uma taxa geral efetiva de IRC de 7,5%. 
 Os €6.250 de crédito não utilizados poderão ainda ser utilizados contra as 

colectas apuradas nos cinco exercícios subsequentes. 
 

Exemplos práticos (5/6) 3 
Foto 
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• Uma empresa que em 2013 tenha uma matéria colectável de €5.500.000, se 
realizar um investimento elegível, entre 1 de junho e 31 de dezembro, no valor de 
€5.000.000, poderá beneficiar de uma taxa geral de tributação de IRC de 7,5% em 
2013, nos termos seguintes: 

 
 Crédito de imposto de 20% do montante do investimento elegível, ou seja, 

€1.000.000. 
 Por referência a 2013, este crédito será dedutível até 70% da colecta, ou 

seja, até €962.500 (70% de €1.375.000). 
 Deste modo, este sujeito passivo apenas pagará €412.500 de IRC em 

2013, o que corresponde a uma taxa geral efetiva de 7,5%. 
 Os €37.500 de crédito não utilizados poderão ainda ser utilizados contra 

as colectas apuradas nos cinco exercícios subsequentes. 
 

Exemplos práticos (6/6) 3 
Foto 



B. Restantes medidas fiscais de promoção do 
investimento 

Principais características 1 

Regime Fiscal de 
Apoio ao 

Investimento  

• Aumento do período de vigência do regime de 2013 para 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 do investimento mínimo exigido para acesso ao regime dos 
atuais 5M€ para 3M€, alargando a aplicação do regime a um maior número de 
investimentos; 

 
• Estabelecimento de um prazo máximo de 60 dias úteis a contar da data da 

pronúncia Conselho Interministerial de Coordenação dos Incentivos Fiscais ao 
Investimento para aprovação do benefício; 

Informações 
Vinculativas em 

matéria fiscal 

• Redução em 30 dias do prazo de resposta máximo aos pedidos de informação 
vinculativa em matéria fiscal, de forma a conferir maior segurança e 
estabilidade aos investidores 

Gabinete Fiscal de 
Apoio ao Investidor 

Internacional 

• Equipa afeta ao esclarecimento e apoio atempado de todas as questões em 
matéria fiscal que sejam colocadas por potenciais investidores estrangeiros e que 
funcionará em articulação com a AICEP 
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