
 

 

N/Ref. 64/13                     Angra do Heroísmo, julho de 2013 
 
Assunto: CRÉDITO FISCAL EXTRAORDINÁRIO AO INVESTIMENTO (CFEI) 
 
 
Caro Associado, 
 
 
Leva-se ao conhecimento de V./Exa.(s), a publicação da Lei n.º 49/2013, de 16 de julho, que 

vem estabelecer um Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento (CFEI). 

 

Com a aprovação do CFEI, podem beneficiar do mesmo os sujeitos passivos de IRC que a título 

principal, exerçam uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e preencham, 

cumulativamente, as seguintes condições: 

a) Disponham de contabilidade 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) Tenham a situação fiscal e contributiva regularizada. 

 

O benefício fiscal a conceder aos sujeitos passivos que exerçam as atividades e que preencham 

todas as condições supramencionadas, corresponde a uma dedução à coleta de IRC no 

montante de 20% das despesas de investimento em ativos afetos à exploração, que sejam 

efetuadas entre 1 de junho e 31 de dezembro de 2013, sendo que o montante máximo das 

despesas de investimento elegíveis é de 5 000 000,00 euros, por sujeito passivo. 

 

A dedução acima mencionada é efetuada na liquidação de IRC respeitante ao período de 

tributação que se inicie em 2013, até à concorrência de 70% da coleta deste imposto. No caso 

de se tratar de sujeitos passivos que adotem um período de tributação que não coincida com o 

ano civil e que tenha início após 1 de junho de 2013, as despesas relevantes para efeitos da 

dedução, são efetuadas em ativos elegíveis desde o início do referido período até ao final do 

7.º mês seguinte. 

 

Aplicando-se o regime especial de tributação de grupos de sociedades, a dedução à coleta de 

IRC no montante de 20%: 



 

 

a) Efetua-se ao montante apurado nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 90.º do 

Código do IRC, com base na matéria coletável do grupo; 

b) É feita até 70% do montante mencionado na alínea anterior e não pode ultrapassar, 

em relação a cada sociedade e por cada exercício, o limite de 70% da coleta que seria 

apurada pela sociedade que realizou as despesas elegíveis, caso não se aplicasse o 

regime especial de tributação de grupos de sociedades. 

 

Chamamos à sua atenção, que a importância que não possa ser deduzida nos termos 

supramencionados, pode sê-lo nas mesmas condições, nos 5 períodos de tributação 

posteriores. 

 

Mais informamos que o CFEI não é acumulável, com quaisquer outros benefícios fiscais da 

mesma natureza previstos noutros diplomas legais, relativamente às mesmas despesas de 

investimento elegíveis. 

 

O presente diploma entrou em vigor a 1177  ddee  jjuullhhoo  ddee  22001133,,  pelo que não dispensa a sua leitura 

que poderá consultar em www.dre.pt ou através do site desta Câmara do Comércio em 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1375090683.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção.  

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1375090683.pdf

