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Resumo 

 

 

Na atualidade uma das grandes preocupações dos países, para potenciar 

as suas economias, é fomentar a atração de investimento. Para os 

governos, os benefícios fiscais apresentam-se como um dos fatores mais 

simples de introduzir a curto prazo, em detrimento de outros que 

envolvam maiores custos e exijam um período temporal superior. 

Os benefícios fiscais, praticados a nível da UE, refletem-se em isenções, 

reduções de taxas ou créditos fiscais. Portugal apresenta um regime de 

benefícios ao investimento em sede de IRC, que pode ser considerado 

competitivo, com deduções bastante relevantes e a compreender diversos 

setores de atividade. No entanto, há aspetos negativos como a 

instabilidade do sistema fiscal e o nível das taxas de imposto praticadas, 

que levantam algumas preocupações ao nível da atratividade do regime 

fiscal.  

A concorrência fiscal no âmbito dos benefícios fiscais permite uma 

análise aos limites que devem ser impostos num quadro de concorrência 

fiscal prejudicial.  
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Abstract 

 

Nowadays one of the major concerns of the countries, to boost their 

economies, is to promote investment attraction. For governments, the tax 

benefits are presented as one of the simplest factors to introduce the 

short term, over others involving higher costs and require a higher time 

period. 

Tax benefits practiced in the EU, based on tax exemptions, rates 

reductions or tax credits. Portugal has a system of benefits to investment 

in CIT, which can be considered competitive, with very relevant 

deductions and understand the various sectors of activity. However, there 

are negative aspects such as the instability of the tax system and the level 

of tax rates, raising some concerns in terms of the attractiveness of the 

tax system.  

Tax competition within the tax benefits allows an analysis of the limits 

that should be imposed in a harmful tax competition framework.  
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INTRODUÇÃO 
 

A abertura dos mercados derivado do fenómeno da globalização estimulou a 

competitividade das empresas e consequentemente dos países. A procura incessante pela 

atração de investimento conduziu a alterações dos regimes fiscais em vigor nos diversos 

países, principalmente no que se refere à tributação dos rendimentos com maior 

mobilidade.  A justificação para a aplicação de benefícios ou incentivos fiscais relaciona-se 

com a competitividade dos regimes fiscais, com vista a potenciar o crescimento das 

economias.  

Em Portugal, ao nível dos benefícios ao investimento tem ocorrido uma evolução, tanto na 

uniformização com as diretivas europeias como numa maior aposta ou mesmo na forma 

como são apresentados. Quando se menciona investimento e a sua tributação é 

indispensável referir o CFI (Código Fiscal do Investimento), que apresenta os principais 

incentivos fiscais. O CFI criado pelo Decreto-Lei nº249/2009, com algumas normas já a 

vigorar anteriormente, trouxe sobretudo maior simplicidade.  

Recentemente o IRC (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas) sofreu uma 

profunda reforma, sendo que para além das alterações ao presente código, o CFI também 

foi alvo dessa mesma reforma. A última intervenção veio com o intuito de reforçar a 

competitividade e fomentar o investimento, que para além dos vários aspetos alterados 

ressalta-se a diminuição da taxa de imposto sobre as empresas. É unânime que os 

principais objetivos das reformas fiscais ao nível do imposto sobre as empresas são o de 

estimular investimento e aumentar a competitividade dos sistemas fiscais, aliado sempre ao 

combate à evasão fiscal (European Commission, 2014b). 

Tendo presente o respetivo enquadramento pretende-se com este trabalho estudar os 

diferentes regimes de benefícios fiscais praticados por alguns dos países da UE (União 

Europeia), incluindo Portugal, relacionando para tal a concessão de benefícios com o nível 

de investimento estrangeiro apresentado, visto que o objetivo de se aplicarem benefícios 

prende-se com a atração de investimento.  

A presente investigação está organizada em 5 capítulos autónomos, mas interligados com o 

objetivo final. A metodologia escolhida no desenvolvimento dos diversos capítulos, 

consiste numa análise qualitativa, efetuada com recurso a legislação, artigos, relatórios, 
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livros ou revistas, e ainda recorrendo a bases de dados, particularmente da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) e do EUROSTAT. A 

informação estatística resultará num importante complemento à análise crítica dos 

benefícios fiscais no panorama do investimento estrangeiro. 

Após a exposição dos objetivos e enquadramento do tema, expressos na introdução, 

apresenta-se no primeiro capítulo a evolução da tributação na UE. Com este capítulo 

pretende-se compreender o caminho da harmonização, em contraponto com a soberania 

dos Estados Membros. Torna-se relevante analisar estes aspetos dadas as limitações que os 

governos do espaço único têm na criação dos seus regimes fiscais, sendo neste sentido 

pertinente a temática dos auxílios de estado. Com efeito, o TFUE (Tratado de 

Funcionamento da União Europeia) é fundamental na regulação da tributação das 

empresas, no que se refere a políticas de benefícios, dado que estipula no seu artigo 107º a 

problemática dos auxílios de estado. Paralelamente ao que está disposto no TFUE, que tem 

caráter vinculativo, será analisado o Código de Conduta sobre a fiscalidade das empresas, 

que carateriza-se por não ter validade jurídica, mas importante na identificação de medidas 

prejudiciais.  

De forma sumária será introduzida a questão da dupla tributação internacional, na medida 

em que as soluções encontradas na resolução desta problemática, deixaram de apresentar a 

dupla tributação como um impedimento ao investimento estrangeiro. 

 No segundo capítulo apresentam-se os benefícios fiscais em sede de IRC, a nível nacional, 

que potenciam o investimento. O CFI que integra os regimes dos benefícios fiscais 

contratuais ao investimento produtivo, o regime fiscal de apoio ao investimento (RFAI), a 

dedução de lucros retidos e reinvestidos (DLRR) e o sistema de incentivos fiscais em 

investigação e desenvolvimento empresarial II (SIFIDE II), será explorado no que respeita 

aos benefícios ao IRC, em conjunto com a análise do regime de patentes, dado que a nível 

europeu é dada bastante relevância a este tipo de benefício. Visto que se efetuará um 

estudo de benefícios em sede de IRC, torna-se indispensável mencionar as principais 

características deste imposto. 

No terceiro capítulo encontram-se os benefícios fiscais praticados em países da UE, no que 

se refere ao investimento em geral, nas atividades de I&D e ao nível das taxas praticadas 

sobre o rendimento das empresas. Finalizando o capítulo com uma reflexão sobre os 
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diversos regimes em contraponto com os benefícios nacionais, percebendo as limitações ou 

vantagens em relação a esses. Os países explorados correspondem, na sua maioria, aos que 

apresentam uma oferta superior de benefícios ao investimento.  

No quarto capítulo relaciona-se a problemática da atração de investimento estrangeiro com 

a existência, ou não, de benefícios ao investimento, mostrando os benefícios fiscais 

praticados pelos países que têm maiores ou menores índices de investimento. É 

reconhecido, no entanto, que apesar do fator fiscal não ser o principal na atração de 

investimento, assume alguma relevância, não sendo pertinente descorá-lo.  

O capítulo 5 pretende relacionar esta temática com a questão da concorrência fiscal, ou 

seja, em que medida a existência de benefícios fiscais se traduz em concorrência fiscal 

prejudicial, ou não. Traduzindo as vantagens ou desvantagens que provêm da existência de 

benefícios. Fazendo uso das estatísticas para perceber o impacto destas medidas num 

panorama europeu.  

Finalizar-se-á com as principais conclusões retiradas do estudo, no que se refere ao regime 

de benefícios nacionais em comparação com os restantes, na alusão à atratividade do 

regime fiscal. Por fim, serão identificadas as principais limitações na análise e apresentar-

se-ão possíveis investigações futuras à luz das limitações verificadas. 
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CAPÍTULO 1 - TRIBUTAÇÃO NA UNIÃO EUROPEIA  
 

A União Europeia tem vindo a enfrentar diversos desafios. As divergências em certas 

matérias geram alguma instabilidade e impedem a prossecução de certos objetivos, ao 

nível tributário particularmente na tributação das empresas, têm surgido diversos 

problemas, dado que não existe harmonização deste imposto ao nível comunitário.  

A forte concorrência fiscal afeta a UE, e têm vindo a ser adotadas algumas medidas no que 

respeita à concorrência prejudicial, de modo a evitar distorções no mercado europeu, 

nomeadamente tributações quase inexistentes. É neste contexto que surgem documentos 

como o Código de Conduta sobre a fiscalidade das empresas ou a regulação dos auxílios de 

estado pelo TFUE, com vista à adoção de uma solução ideal, que não tem sido alcançada, 

uma vez que a soberania dos países coloca entraves à Comissão na regulação da tributação 

direta dos Estados Membros. 

 

1.1. Integração Europeia 

“A intervenção do Estado na economia, mesmo a que se exerce sob forma tributária, está 

sujeita aos princípios e normas da constituição económica comunitária” (Nabais, 2005). No 

que se refere às competências entre a Comunidade Europeia e os EM é reconhecido que o 

Tratado de Roma atribui às matérias fiscais soberania aos países, salvo pequenas exceções 

(Santos, 2003), portanto, nesta matéria reconhece-se autonomia aos EM. A problemática 

está no limiar entre a soberania que os países detêm e o poder da Comissão nestas 

matérias.  

A soberania será estabelecida de acordo com os objetivos e instrumentos da Comunidade, 

ora com as questões da harmonização ou coordenação fiscal e outras limitações 

comunitárias este poder é posto em causa, apesar de não existir nenhuma norma explícita 

que atribua competências neste domínio, a não ser o caso da fiscalidade aduaneira. Repare-

se que estas limitações são consentidas pelos países, através do direito comunitário. 

(Santos, 2003) 

Ao nível da tributação direta tem-se vindo a tentar encontrar uma solução comum entre os 

EM, como a criação de um sistema fiscal único, contudo ainda não foi alcançado, ao 
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contrário da tributação indireta. Uma das razões prende-se, com a soberania, dado que os 

países não querem abrir mão de um dos únicos instrumentos que ainda podem controlar, a 

fiscalidade, uma vez que já abdicaram da política cambial e monetária. (Nabais, 2005). 

A inexistência na legislação de formas específicas de harmonização fiscal não seria um 

entrave à adoção de medidas que conduzissem a uma maior harmonização. Tal como refere 

Santos (2003) seria possível através do TFUE e conforme se encontra expresso no artigo 

352º, em que uma ação se for necessária para atingir um objetivo da Comunidade sem que 

o Tratado o tenha previsto, o Conselho por unanimidade, sob proposta da Comissão e com 

consulta do Parlamento adotará as medidas necessárias (Versão Compilada do Tratado que 

institui a Comunidade Europeia, 2002). Portanto, a ausência deste mecanismo não é um 

impedimento do ponto de vista jurídico, mas sim a vontade dos países como se referiu 

anteriormente. A formulação da legislação nesta temática mostra como a Comissão tem 

vindo a ser cautelosa, não aprofundando muito a questão da harmonização da tributação 

direta (Nabais, 2005).  

Em termos históricos, acresce referir alguns estudos elaborados pela União Europeia em 

matéria fiscal com implicações na tributação direta. 

 Relatório Newmark – O primeiro estudo fiscal de 1960, sugeria o imposto 

sobre o rendimento das pessoas coletivas separado e harmonizado mais 

cautelosamente, levando a uma maior transparência fiscal e 

simplicidade.(Teixeira, 2010) 

 Relatório Segré – Elaborado após 1962 sugeria a eliminação das barreiras 

fiscais ao investimento, a eliminação da dupla tributação de capitais e a 

transparência fiscal com o objetivo de estabelecer um mercado europeu de 

capitais. (Teixeira, 2010) 

 Programa da Comissão – Em fevereiro de 1967 foi submetido por parte da 

Comissão um programa de harmonização em sede de tributação direta, 

nomeadamente para os movimentos de capitais. Deste programa surgiram 

os projetos de diretivas que foram só aprovados muitos anos depois, mais 

precisamente nos anos 90. (Teixeira, 2010) 

 Relatório de Ruding – Publicado em 1992 o estudo em questão centrava-se 

no tema da harmonização da tributação direta das empresas e pretendia 
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perceber se a tributação nos diferentes EM causava distorções, 

nomeadamente ao nível da concorrência e que medidas podiam ser 

elaboradas por parte da Comissão para evitar possíveis distorções. As 

conclusões mais relevantes foram que não existia necessidade de uma 

harmonização total e as prioridades deveriam ser na criação de um nível 

mínimo de imposto sobre as empresas e regras comuns relativas à base de 

imposto e também alargar a transparência junto dos incentivos concedidos 

nos vários EM. (Teixeira, 2010) 

 Diretivas - Aprovação de 4 diretivas no âmbito da tributação direta, nos 

anos 90, que são elas a Diretiva das fusões, cisões e entradas de ativos, 

Diretiva das sociedades mães e sociedades afiliadas, a Diretiva dos juros 

transfronteiriços e a Diretiva dos juros e royalties de sociedades associadas.  

 

Portanto, pode-se concluir que os avanços têm sido muito poucos e seguem segundo 

Nabais (2005) a via pouco recomendável da harmonização fiscal.  

Segundo Santos (2003) “num espaço económico integrado, só a união fiscal permitiria 

evitar a existência de distorções fiscais, ou, pelo menos, seria a forma ótima para esse 

efeito” (p.86). O que configuraria para os EM a total transferência de poder e de soberania 

fiscal para a entidade em questão. Contudo esta uniformização é muito complexa e não 

aceite pelos países, dado que retiraria poderes que os países não estão dispostos a abdicar.  

 

1.2 Benefícios Fiscais  

Os benefícios fiscais são um ponto muito importante na política tributária dos EM. O 

conceito de benefícios fiscais ou incentivos não está regulado pela UE de forma explícita. 

Apesar, de não haver uma definição clara, encontra-se indiretamente na questão dos 

auxílios de estado, uma vez que os benefícios se enquadram na problemática dos auxílios. 

Existem dois pontos essenciais na interpretação de um benefício fiscal como auxílio, a 

seletividade e as restrições territoriais. 

A seletividade relaciona-se com o facto de os benefícios poderem ser restritos a potenciais 

grupos, nomeadamente na dimensão das empresas, local ou até mesmo setor. Sendo que 
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caso se verifique alguma das situações enunciadas é suscetível de ser considerado um 

auxílio estatal. 

O outro critério prende-se com as restrições territoriais, que consistem no favorecimento 

em termos de benefícios fiscais a nível nacional em relação ao resto da UE. Neste sentido 

pode-se falar em restrições explícitas e implícitas. As restrições explícitas verificam-se 

quando existe uma disposição legal que restringe o benefício para o mercado interno. Por 

oposição a implícita acontece quando há limitação ao nível de entidades não 

residentes.(European Commission, 2006) 

 

1.2.1. Auxílios de Estado 

Os auxílios de Estado podem adotar vários formatos, de entre eles os auxílios de natureza 

fiscal. Em termos legislativos ao nível comunitário não existe uma definição sobre o 

assunto. Uma das definições dadas para auxílios de Estado será “toda a medida destinada a 

isentar, total ou parcialmente, as empresas de um determinado setor dos encargos 

derivados da aplicação normal do sistema geral, sem que tal isenção se justifique pela 

natureza ou economia do sistema” (Xavier, 2007, p. 374).  

O objetivo dos auxílios será, reforçar a coesão social e regional, o emprego, a investigação 

e desenvolvimento, tornando o espaço europeu mais atrativo para o investimento 

fomentando o emprego (Comissão das Comunidades Europeias, 2005). 

No que concerne às disposições que regulam o poder tributário, como se compreendeu os 

EM possuem grande autonomia, no entanto existem alguns princípios que têm de ser tidos 

em conta e cumpridos. De entre as proibições impostas pelo direito comunitário destacam-

se as que se referem aos auxílios de Estado, nomeadamente as que se caracterizam por 

benefícios fiscais. O objetivo destas proibições relacionam-se de entre outros motivos com 

os abusos de posição dominante, com a concorrência no mercado comum (de modo que 

não seja falseada) e para evitar uma adesão excessiva aos subsídios (que causaria um 

desperdício de dinheiros públicos), clarificando e reforçando a aplicação das regras e 

levando a uma maior igualdade entre os EM (Santos, 2003; Comunicação da Comissão, 

1998).  
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1.2.1.1. Avaliação dos Auxílios de Estado 

Segundo o artigo 107º do TFUE (Versão Compilada do Tratado que institui a Comunidade 

Europeia, 2002), salvo disposição em contrário, são proibidos aos países quaisquer 

auxílios que possam distorcer a concorrência entre eles ou que favoreça alguma região, 

dado que não se consideram compatíveis com o mercado interno. O nº2 e nº3 desse mesmo 

artigo preveem as situações em que se consideram estas práticas compatíveis com o 

mercado interno. Ao nível da tributação das empresas os fundamentais apresentam-se no nº 

3. São aceites os auxílios que: 

a) promovam o desenvolvimento económico em áreas com nível de vida 

anormalmente baixo;  

b) promovam a execução de projetos importantes com interesse europeu comum ou 

para corrigir perturbações graves na economia de um Estado Membro;  

c) facilitem o desenvolvimento de certas atividades económicas ou regiões, logo que 

não alterem as condições das trocas comerciais contrariando o interesse comum.  

d) promovam a cultura e a conservação do património não tendo implicações 

negativas nas trocas comerciais e a concorrência na Comunidade; 

e) sejam determinados por regulamentos europeus ou outras decisões sob proposta da 

Comissão. 

 

Logo, o processo de atribuição de auxílios fica condicionado à Comissão que possui 

competência para os considerar compatíveis com o mercado, ou não, e é responsável pelas 

derrogações daí previstas, verificando para esse efeito se os pressupostos do artigo em 

causa estão cumpridos. Os auxílios estatais estão sujeito a notificação prévia à Comissão, 

não sendo possível serem aplicados na ausência de aprovação (Comunicação da Comissão, 

1998). 

Na prática só são considerados os objetivos nacionais que vão de encontro aos objetivos 

comunitários. O regime relativo aos auxílios caracteriza-se por ser basicamente um regime 

preventivo controlado pela Comissão, uma entidade independente (Santos, 2003).  

A Comissão para avaliar os auxílios tem em consideração os efeitos positivos da medida 

em questão. Esses efeitos positivos são avaliados de acordo com o rigor na identificação do 
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objetivo de interesse comum; se o auxílio em questão resolverá o problema adjacente em 

comparação com outras medidas políticas existentes; e se os incentivos criados são 

proporcionais aos objetivos definidos. Por outro lado, o nível de distorção é avaliado 

consoante a forma como são selecionados os beneficiários e como são concedidos os 

apoios, as especificidades do mercado e o beneficiário em causa; e o montante que é 

concedido. (Comissão das Comunidades Europeias, 2005) 

No entanto, há que fazer a distinção entre os auxílios fiscais relativamente às medidas 

fiscais de caráter geral, dado que só os auxílios necessitam de autorização prévia da 

Comissão, não esquecendo que existem outros mecanismos de controlo das restantes 

matérias por parte da UE, nomeadamente o que consta no artigo 116º e 117º do TFUE. O 

principal fator distintivo, como já mencionado, será o caráter seletivo da medida, se 

beneficia ou não um grupo restrito como seja um setor, uma região ou até uma empresa ou 

grupo de empresas (Xavier, 2007). Sendo consideradas de caráter geral aquelas que são 

“pura técnica fiscal” e que têm como objetivo a política económica geral (Comunicação da 

Comissão, 1998). 

Para Santos (2003) os auxílios tributários estão sujeitos a mais restrições que os restantes 

auxílios levantando-se uma questão de desigualdade de tratamento dos auxílios tributários, 

uma vez que não existem razões que justifiquem o tratamento mais gravoso deste tipo de 

auxílios num plano jurídico. De um ponto de vista político justifica-se pelo interesse 

comum comunitário, no entanto, nesta perspetiva há sempre uma maior cautela na 

apreciação e para Santos (2003) “dificilmente será aceitável se se manifestar como uma 

imposição totalmente contrária aos interesses legítimos dos EM” (p.354). 

Outra questão que é levantada por alguns autores será a falta de transparência e 

imprevisibilidade nas decisões da Comissão dada a interferência de outras áreas com o 

direito, nomeadamente interesses políticos e económicos. Esta problemática prende-se 

mesmo no cruzamento destas três áreas o que exigirá uma definição mais clara das normas 

(Friederiszick, Röller, & Verouden, 2006; Almeida, 2011).  

O Conselho Europeu de 2005 incentivou uma redução do nível de auxílios, tendo em conta 

as condicionantes de cada setor (Comissão das Comunidades Europeias, 2005). O que se 

tentou alterar ao longo dos anos, no entanto ainda existe uma diversidade de incentivos. 
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1.2.1.2 Consequências Auxílios de Estado 

Caso um auxílio de estado seja concedido ilegalmente e considerado incompatível com o 

mercado único existirão consequências. Por parte da Comissão têm sido feitas algumas 

investigações relativas a alguns auxílios de estado, como são exemplo os casos da 

Starbucks, Fiat e Apple (já concluídos) e do McDonalds e Amazon (por concluir) (Ferreira, 

Sousa, & Tobón, 2016). Nestes casos estava subjacente a questão da seletividade, ou seja, 

concessão de vantagens a um grupo muito restrito.  

As limitações referentes ao regime de auxílios de estado dão-se, ao contrário de outras 

matérias, no poder de não tributar (Santos, 2003), uma vez que restringe o âmbito de 

atuação. A consequência de uma tributação incorreta leva a que os benefícios que foram 

concedidos tenham de ser restituídos.  

O auxílio que tenha sido considerado incompatível terá de ser recuperado, ou seja, o valor 

a ser devolvido será calculado tendo em conta o montante pago a título de imposto e o 

valor que teria de ser pago caso fosse tributado à luz das regras gerais, acrescido do valor 

dos juros. O EM é obrigado a recuperar o benefício concedido ilegalmente num prazo que 

pode retroagir até 10 anos.  (Ferreira et al., 2016) 

Outra questão relativa às irregularidades na atribuição de auxílios prende-se na ótica de 

Ferreira et al., (2016) com o facto de os gestores, consultores fiscais ou contribuintes 

poderem ser responsabilizados ao passo que os países não têm qualquer sanção. 

Efetivamente os países acabam por sair beneficiados, dado que recebem o montante do 

beneficio concedido, acrescido de juros, no entanto, a médio ou longo prazo podem sentir 

as consequências, tais como a quebra de confiança e segurança jurídica e acima de tudo a 

queda no investimento, uma vez que os investidores ficam mais recetivos a apostar em 

países com um histórico de devolução de benefícios.  

Apesar de tudo, deveria existir uma responsabilização direta dos EM infratores. É injusto 

para os restantes EM que não conseguem concorrer com estes regimes que na prática 

acabam por não ser sancionados.  
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1.2.2. Código Conduta UE 

A Comunidade Europeia em conjunto com os representantes dos EM reconhecem os 

efeitos positivos que decorrem da concorrência leal e da necessidade da União Europeia 

ser uma potência competitiva, constatando, no entanto, que esta questão traz a 

problemática de medidas fiscais com efeitos prejudiciais (Comunicação - Conclusões do 

Conselho Ecofin: Código de Conduta, 1998). Em abril de 1996, os Ministros das Finanças 

dos vários EM admitiram a necessidade de criar medidas ao nível comunitário na resolução 

dos problemas em matéria da política fiscal. No ano seguinte a Comissão reforçou a 

preocupação nesta temática baseada na ideia da “necessidade de uma ação coordenada a 

nível europeu para reduzir as distorções existentes no mercado único, evitar perdas 

demasiado importantes de receitas fiscais ou orientar as estruturas fiscais num sentido mais 

favorável ao emprego” (Código Conduta, 1997) 

Resultante dos trabalhos denominados pacote fiscal Monti, foi adotado pelo Conselho e os 

Representantes dos Governos dos EM, a 1 de dezembro de 1997, o Código de Conduta no 

domínio da fiscalidade das empresas (Comunicação - Conclusões do Conselho Ecofin: 

Código de Conduta, 1998). De seguida far-se-á uma análise ao mesmo.  

O principal objetivo do Código de Conduta consiste em “eliminar ou atenuar a 

concorrência fiscal prejudicial”. Sendo, um compromisso político, não afetará os direitos e 

obrigações dos EM.  

O presente código destina-se ao espaço da UE, sendo que os EM comprometem-se a 

promover a adoção das medidas nos países terceiros e nos territórios a que não se aplica o 

Tratado da CE: “Sem prejuízo das competências respetivas dos Estados-Membros e da 

Comunidade (…)  visa as medidas que tenham, ou sejam susceptíveis de ter, uma 

incidência sensível na localização das atividades económicas na Comunidade.” 

(Comunicação - Conclusões do Conselho Ecofin: Código de Conduta, 1998, p. 3) O 

Código abrange as medidas fiscais que “incluem tanto as disposições legislativas ou 

regulamentares como as práticas administrativas” (p.3). 

No âmbito deste código são consideradas medidas potencialmente prejudiciais aquelas que 

“prevejam um nível de tributação efetivo, incluindo a taxa zero, significativamente inferior 

ao normalmente aplicado no EM em causa” (p.3) em que “Um tal nível de tributação pode 
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resultar da taxa nominal de imposto, da matéria coletável ou de qualquer outro fator 

pertinente.” (p.3) 

A avaliação das medidas como potencialmente prejudiciais (ponto B) é feita segundo os 

seguintes critérios (Comunicação - Conclusões do Conselho Ecofin: Código de Conduta, 

1998, p. 3): 

 “Se as vantagens são concedidas exclusivamente a não residentes ou para 

transações realizadas com não residentes (ring fencing); 

 Se as vantagens são totalmente isoladas da economia interna, sem incidência na 

base fiscal nacional; 

 Se as vantagens são concedidas mesmo que não exista qualquer atividade 

económica real nem qualquer presença económica substancial no Estado 

Membro que proporciona essas vantagens fiscais; 

 Se o método de determinação dos lucros resultantes das atividades internas de 

um grupo multinacional de empresas se afasta dos princípios geralmente aceites 

a nível internacional, nomeadamente das regras aprovadas pela Organização da 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE); 

 Se as medidas fiscais carecem de transparência, inclusive quando as disposições 

legais sejam aplicadas de forma menos rigorosa e não transparente a nível 

administrativo.” 

 

Os pontos C e D estipulam que os “EM comprometem-se a não introduzir novas medidas 

fiscais que sejam prejudiciais” (p.4) de acordo com o Código e comprometem-se ainda a 

“reanalisar as disposições existentes e as práticas em vigor” (p.4) à luz do que estabelece o 

Código de Conduta e alterá-las caso seja necessário. 
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Existem algumas ressalvas na avaliação das medidas face aos seus efeitos nos EM em 

causa, “nomeadamente tendo em conta os níveis de tributação efectiva das actividades em 

causa em toda a Comunidade” (p.4) e ainda o ponto G “estabelece que desde que as 

medidas fiscais sejam utilizadas para apoiar o desenvolvimento económico das regiões 

específicas, avaliar-se-á se as mesmas são proporcionais e orientadas para os objectivos 

pretendidos” (p.4), realçando os condicionalismos das regiões ultraperiféricas e das 

pequenas ilhas.  

Relativamente ao congelamento, os EM comprometem-se a não introduzir medidas 

consideradas prejudiciais. Quanto ao desmantelamento das medidas existentes e avaliadas 

como prejudiciais os EM comprometem-se a reanalisá-las, eliminando-as caso seja 

necessário. A partir de 1998 foi dado um prazo de 5 anos para o desmantelamento efetivo, 

podendo ser estendido o prazo em situações especiais.  

Em 1998 foi apresentado ao Grupo do Código Conduta, pela Comissão, uma lista inicial de 

medidas que poderiam ser potencialmente prejudiciais, sendo completada em conjunto 

com os EM, e foram divididas em seis categorias: incentivos regionais, serviços 

intragrupo, serviços financeiros e sociedades offshore, regimes de outros setores 

específicos e uma categoria para os territórios dependentes (Ministério das Finanças, 

2000). As medidas passaram por várias fases, em que os países tinham a oportunidade de 

apresentar relatórios a explicar as medidas em questão e a razão da sua existência.  

O Grupo do Código de Conduta detetou 66 medidas que consideravam como prejudiciais. 

Apesar do compromisso apresentado por parte dos EM estes não chegaram a consenso 

relativamente à lista de medidas, resultando na não aprovação por parte do Conselho. 

(Ministério das Finanças, 2000) 

Este grupo continuou em atividade mesmo após a apresentação do Relatório e consequente 

identificação de medidas prejudiciais, nomeadamente, para salvaguardar a não ocorrência 

de práticas prejudiciais e mais concretamente a aplicação de cláusulas anti abuso, preços de 

transferência e a questão da troca de informações e transparência dos regimes. (Palma, 

2010) 

O Código de Conduta vem colocar maior transparência ao nível dos auxílios atribuídos 

pelos EM, através da maior troca de informações entre os países e a avaliação de medidas 

fiscais por parte da Comissão, apesar do Código ter apenas uma natureza de compromisso 
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(acordo político), ao contrário do regime dos auxílios que tem natureza jurídica. Dadas as 

similaridades entre as medidas abrangidas pelo Código de Conduta e do regime dos 

Auxílios Tributários surgiu uma Comunicação por parte da União que esclarece a situação, 

através da qual a qualificação de uma medida fiscal como prejudicial não impede que seja 

considerada também como um auxílio estatal.  

 

1.2.3. Recomendações OCDE 

A UE não é a única instituição atenta à problemática da forte concorrência entre os países, 

que ao nível fiscal pode resultar em distorções. A OCDE detém recomendações que vão de 

encontro ao que estipula o Código de Conduta, mas com algumas particularidades próprias.  

O Comité dos Assuntos Fiscais da OCDE publicou, em 1998, o Relatório Harmful Tax 

Competition: An Emerging Global Issue (OCDE, 1998), depois de ter sido solicitado pelos 

Ministros dos países membros.  

Para o incentivo à entrada de outros países para o presente acordo foi criado um Fórum 

sobre as práticas de tributação prejudicial. Uma das funções do fórum seria criar listas com 

os paraísos fiscais e regimes preferenciais existentes. A Suíça e o Luxemburgo abstiveram-

se de aprovar as recomendações, devido ao sigilo bancário. O principal objetivo seria, 

portanto, o combate às medidas prejudiciais no que se refere aos paraísos fiscais e aos 

regimes preferenciais, ressaltando que tanto este relatório como o anterior são meramente 

instrumentos políticos que não têm validade jurídica. 

Foram então apresentados neste relatório os princípios para a identificação de possíveis 

medidas prejudiciais. São propostas 7 recomendações em relação à legislação e suas 

práticas, 7 relacionadas a tratados fiscais e 5 relativas à cooperação internacional, 

perfazendo um total de 19 recomendações, onde se pretende que sejam adotadas não só 

pelos países membros, mas também para além destes. Os países membros comprometem-

se assim, a não adotar medidas fiscais prejudiciais, a reverem as já existentes e eliminá-las 

e também a eliminar ou rever os regimes preferenciais. Surge daqui a regra dos 3R (refrear, 

rever e remover as práticas prejudiciais).  
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Recomendação n.º 1 – 

empresas estrangeiras 

controladas (Controlled 

Foreign Corporations) ou 

medidas equivalentes  

Os países que não tenham este tipo de medidas deverão ponderar a 

respetiva adoção. Por outro lado, os países que as tenham adotado 

devem assegurar-se que a respetiva aplicação se encontra em 

conformidade com as medidas de combate às práticas fiscais 

prejudiciais.  

Recomendação n.º 2 – fundos 

de investimento estrangeiro 

ou medidas equivalentes  

Os países que não tenham este tipo de medida deverão adotá-las e 

aqueles que as tenham adotado deverão ponderar a respetiva aplicação 

aos rendimentos e às entidades abrangidas pelas práticas qualificadas 

como concorrência fiscal prejudicial.  

Recomendação n.º 3 – 

restrições inerentes à 

concessão de isenções ao 

rendimento estrangeiro no 

contexto da concorrência 

fiscal prejudicial  

Os países que recorram ao método da isenção para eliminar a dupla 

tributação do rendimento estrangeiro, deverão certificar-se da respetiva 

aplicação apenas às atividades que não se qualifiquem como 

concorrência fiscal prejudicial. 

Recomendação n.º 4 – troca 

de informação com outros 

países  

Os países que não possuam regras relativas à troca de informações 

sobre as transações internacionais e as operações estrangeiras, 

realizadas por contribuintes residentes, deverão adotá-las, bem como, 

proceder à troca de informações obtidas por essa via.  

Recomendação n.º 5 – 

procedimentos 

administrativos  

Os países que tenham um sistema de informações administrativas 

prévias deverão tornar públicas as condições de concessão de tais 

informações.  

Recomendação n.º 6 – preços 

de transferência  

 

Os países que seguem os princípios consignados no documento da 

OCDE, de 1995, relativo aos preços de transferência, deverão ter em 

consideração a respetiva aplicação apenas às situações que não se 

qualifiquem como concorrência fiscal prejudicial.  

Recomendação n.º 7 – acesso 

às informações bancárias 

pela Administração Fiscal  

 

No contexto da concorrência fiscal prejudicial, os países deverão rever 

a sua legislação e práticas relativas ao acesso da informação bancária, 

tendo em vista a remoção dos impedimentos ao acesso a este tipo de 

informação pela Administração Fiscal.  

Tabela 1- Recomendações OCDE: legislação e práticas internas   

Fonte: Santos e Palma citado por Tavares (2011) 

 

 

Recomendação n.º 8 – 

intensificação e maior 

eficiência da troca de 

informação  

Os países deverão adotar programas de intensificação de troca de 

informações relevantes respeitantes às transações efetuadas nos 

paraísos fiscais e nos regimes fiscais preferenciais que se qualifiquem 

como concorrência fiscal prejudicial.  

Recomendação n.º 9 – 

concessão dos benefícios 

previstos nos tratados  

 

Os países devem ponderar a inclusão, nas convenções de natureza 

fiscal, de disposições que restrinjam a concessão de benefícios a 

entidades e rendimentos abrangidos pelas medidas que constituam 

práticas fiscais concorrenciais prejudiciais e ponderar em que medida 

as disposições já existentes poderão ser utilizadas da mesma forma. 

Deverá igualmente ser ponderado em que medida o modelo de 

convenção da OCDE deverá ser alterado de forma a incluir este tipo de 

medidas ou clarificações.  

Recomendação n.º 10 – 

classificação do papel das 

medidas internas anti abuso 

nos tratados  

O comentário ao modelo de convenção da OCDE deverá ser 

clarificado atendendo à compatibilidade das medidas anti abuso com o 

modelo de convenção.  
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Recomendação n.º 11 – lista 

de regras de exclusão 

constantes dos tratados  

 

O comité deverá elaborar uma lista das regras utilizadas pelos países 

no sentido de excluir dos benefícios das convenções fiscais 

determinadas entidades ou tipos de rendimentos, devendo tal lista ser 

utilizada como ponto de referência aquando da negociação de 

convenções fiscais e servir de base para as discussões no Fórum.  

Recomendação n.º 12 – 

celebração de tratados com 

paraísos fiscais  

Os países devem comunicar os tratados celebrados com paraísos fiscais 

e não celebrar mais tratados com tais territórios.  

 

Recomendação n.º 13 – 

programas de ação 

coordenados  

Os países devem efetuar este tipo de ações relativamente aos 

contribuintes que beneficiem de práticas qualificadas como 

concorrência fiscal prejudicial.  

Recomendação n.º 14 – 

reclamações fiscais  

 

Os países devem ser incentivados a rever as regras aplicadas ao reforço 

das reclamações em matéria fiscal adotadas pelos outros países e o 

Comité deverá prosseguir o seu trabalho nesta área tendo em vista as 

disposições que, atendendo àquele objetivo, possam vir a ser incluídas 

nos tratados.  

Tabela 2 - Recomendações OCDE: tratados de natureza fiscal   

Fonte: Santos e Palma citado por Tavares (2011) 

 

Recomendação n.º 15 – 

princípios diretores e fórum 

para as práticas prejudiciais  

 

Os países membros devem seguir os princípios diretores sobre os 

regimes fiscais preferenciais prejudiciais e constituir um Fórum para os 

implementar, bem como, as demais recomendações constantes do 

Relatório.  

Recomendação n.º 16 – 

elaboração de uma lista 

paraísos fiscais  

O Fórum deverá ser mandatado para elaborar, no prazo de um ano, 

após a respetiva primeira reunião e com base nos critérios de 

identificação constantes no Relatório, uma lista de paraísos fiscais.  

Recomendação n.º 17 – 

relações com os paraísos 

fiscais  

 

Os países que tenham relações especiais, de natureza económica ou 

outra, com paraísos fiscais, devem certificar-se que tais ligações não 

contribuem para a concorrência fiscal prejudicial e, em particular, os 

países que tenham territórios dependentes que tenham paraísos fiscais 

deverão certificar-se que as relações que mantêm com tais territórios 

não contribuem para a promoção ou para o incremento da concorrência 

fiscal prejudicial.  

Recomendação n.º 18 – 

desenvolvimento e promoção 

ativa dos princípios para 

uma boa Administração 

Fiscal  

O Fórum deve ser responsável pelo desenvolvimento e pela promoção 

ativa de princípios que deverão nortear as administrações fiscais, no 

reforço das recomendações constantes no Relatório.  

Recomendação n.º 19 – 

associação de países não 

membros à recomendação  

 

O Fórum deverá empreender um diálogo com os países não membros, 

utilizando, quando apropriado, os fora de outras organizações 

internacionais, com o objetivo de promover as recomendações 

constantes no Relatório, incluindo as linhas diretrizes.  

Tabela 3 - Recomendações OCDE: cooperação internacional   

Fonte: Santos e Palma citado por Tavares (2011) 
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Os fatores apresentados nas tabelas 1, 2 e 3 são os mais relevantes na identificação das 

medidas e consequentemente dos países, sem prejuízo da existência de outros, 

nomeadamente no que se refere aos regimes preferenciais, como são exemplo a “definição 

artificial da base tributável e o não acolhimento dos princípios geralmente aceites a nível 

internacional” (Palma, 2003). 

Em 2002 por pressão dos EUA estes critérios foram alterados. Para se constituir como um 

paraíso fiscal o mais relevante seria a ausência de uma troca efetiva de informações e da 

falta de transparência, removendo o critério da ausência de atividades económicas 

substanciais. Para o regime preferencial manteve-se o critério de ring fencing (Palma, 

2003).  

Após a aplicação do regime foram detetadas várias práticas/regimes que violavam as 

recomendações. Só o Luxemburgo, em 2002, mantinha um regime prejudicial, que foi 

então suprimido por etapas até ao ano de 2010 (Santos e Palma citado por Tavares, 2011). 

O regime em questão relacionava-se com fundos de investimento, verificando-se que foi 

através das recomendações da OCDE que ocorreu a abolição de um regime de um EM e 

não através do Código de Conduta. 

As sanções ao nível da OCDE baseavam-se, segundo Palma (2003), como segue: 

1. Os países não cooperantes constarem na lista dos paraísos fiscais;  

 2. Aplicação de medidas sancionatórias pelos países da OCDE (defensive measures), 

nomeadamente:  

a) às operações efetuadas com esse país a não concessão de deduções, isenções, 

créditos fiscais e outros benefícios;  

b) para determinados pagamentos a favor de sujeitos passivos neles residentes, 

aplicação de uma retenção na fonte; 

c) às operações efetuadas com esse país aplicação de determinadas taxas e outros 

encargos (transactional charges or levies); 

d) para informações incompletas ou falta de informação aplicação de sanções, 

aliada à criação de normas referente à troca de informações;  

e) reforço e cooperação da troca de informações referente às operações efetuadas 

com esse país;  
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f) para a constituição ou aquisição de sociedades nesse país consagração de não 

dedução de custos;  

g) não permitir a conclusão das convenções para evitar a dupla tributação.  

 

Na tabela 4 apresentam-se as principais diferenças entre o Código de Conduta da UE e as 

Recomendações da OCDE. A grande problemática destes dois documentos faz-se pelo 

facto da não existência de sanções significativas.  

 

 

 Código de Conduta Recomendação OCDE 

Natureza jurídica  Compromisso político.  Recomendação 

Âmbito material  
 

Fiscalidade das 

empresas.  
 

Serviços financeiros e outras 

prestações de serviços com grande 

mobilidade geográfica.  

Âmbito geográfico  
 

EM da UE, territórios 

dependentes e associados 

e cláusula de 

compromisso de adoção 

dos princípios do Código 

a nível internacional.  

Países da OCDE e cláusula de 

compromisso de incentivar países não 

membros a se associarem aos 

princípios do Relatório.  

Medidas abrangidas  
 

Leis, regulamentos e 

práticas administrativas.  
 

Leis, regulamentos e práticas 

administrativas, não necessariamente 

de natureza fiscal.  

Fatores identificativos 

das medidas prejudiciais 

a ter em consideração na 

avaliação  
 

- Nível de tributação 

efetiva, incluindo a taxa 

zero, significativamente 

inferior ao nível 

aplicável no regime 

geral;  

- Ring fencing;  

- Falta de transparência;  

- Falta de atividades 

económicas reais;  
- Determinação dos lucros 
segundo os critérios da 
OCDE.  

- Nível de tributação baixa, incluindo 

a taxa zero, nos rendimentos 

relevantes;  

Paraíso fiscal  

- Falta de uma troca efetiva de 

informações;  

- Falta de transparência;  

Regime fiscal preferencial  

- Ring fencing;  

- Falta de uma troca efetiva de 

informações;  
- Falta de transparência;  

Formas de atuação  

 

Standstill e eliminação 

das medidas prejudiciais.  
 

Standstill e eliminação das medidas 

prejudiciais. Regra dos três R – 

Refrear, Rever e Remover  

Tabela 4 - Código de conduta vs Recomendações OCDE            

Fonte: Santos e Palma 1999 
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1.2.2. Dupla tributação internacional 

No panorama internacional, as barreiras impostas pela fiscalidade ao investimento em 

consequência  da falta de coordenação dos sistemas tributários e os movimentos de capital 

colocou em destaque a problemática da dupla tributação internacional (Andrade, 2002). 

As sociedades quando desenvolvem uma atividade fora do seu país, podem ser 

confrontadas com duas ou mais pretensões tributárias, por um lado pode ocorrer a 

tributação no país onde a sociedade está sediada (princípio da residência) e por outro lado 

pode ser tributada no país onde a atividade está a ser desenvolvida (princípio da fonte), de 

tal forma que o mesmo rendimento será tributado duplamente (Andrade, 2002).  

Por dupla tributação jurídica ou internacional entende-se, portanto, a tributação repetida do 

mesmo rendimento, no mesmo período, na esfera jurídica do mesmo sujeito passivo 

(Pereira, 2005) ou seja, um sujeito passivo é tributado pelo mesmo rendimento mais do que 

uma vez.  

A propósito do princípio da residência e da fonte é necessário efetuar determinadas 

considerações. De uma perspetiva da tributação pelo princípio da residência o investidor 

paga o mesmo imposto independentemente da localização do investimento. Da perspetiva 

da tributação pelo princípio da fonte o investidor desse país seria tratado de forma igual 

independentemente da origem. (Andrade, 2002) Com efeito, Musgrave na sua obra Fiscal 

Systems de 1969 considera que as duas situações não se conseguem simultaneamente, a 

não ser que existisse harmonização das taxas efetivas (citado por Andrade, 2002). Numa 

perspetiva das decisões de investimento não estarem dependentes dos regimes fiscais só 

seria possível através da tributação pelo princípio da residência e para Musgrave só a 

tributação por este princípio permitiria um tratamento igual de todos os residentes do país e 

assim a existência de neutralidade fiscal. No entanto, existem alguns problemas na 

aplicação unicamente deste princípio, nomeadamente a difícil troca de informações entre 

os países.  Para (Andrade, 2002) se de facto houvesse neutralidade a questão da 

concorrência fiscal não teria tanta importância, pois os regimes fiscais do estado da fonte 

seriam irrelevantes nas decisões de investimento. O que se passa com a tributação pelo 

princípio da residência e a utilização de um crédito fiscal é que o imposto pago no 

estrangeiro é limitado ao montante que seria devido pela mesma matéria coletável no 
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estado de residência. Isto leva a que quando a tributação é superior no estado da fonte a 

neutralidade não se atinja (Andrade, 2002).  

Para que os estados possam atrair investimento é indispensável a adoção de medidas que 

anulem os efeitos do dumping fiscal (Cunha, 2006). Atualmente a dupla tributação 

internacional já não surge como um problema, dadas as medidas adotadas, apesar de ter 

criado algumas normas suscetíveis de criar abusos por parte dos sujeitos passivos. 

Para Easson (2004) cabe ao estado de residência eliminar a dupla tributação e fazer uso das 

medidas unilaterais. O Modelo de Convenção da OCDE define as principais linhas 

orientadores na questão da dupla tributação, do qual resultam dois princípios fundamentais, 

o princípio da isenção e imputação. De entre os métodos para evitar a dupla tributação 

pode-se identificar, portanto, os métodos de isenção e de crédito (imputação) (Teixeira, 

2010), que seguem abaixo:  

 Método de isenção - Segundo o método de isenção o sujeito passivo é isento na 

tributação na residência pelos rendimentos obtidos e tributados no estrangeiro 

(Cunha, 2006).  

 Método de imputação - No crédito de imposto é concedido um crédito aos sujeitos 

passivos pelos rendimentos obtidos no estrangeiro uma vez que estes rendimentos 

são tidos em conta no cálculo da matéria coletável no estado de residência. Esse 

crédito de imposto será definido pelo montante que seria pago por essa fração de 

rendimento ou por referência ao valor pago no estrangeiro. (Cunha, 2006) Tenta-se, 

no entanto, fazer uma conjugação dos vários métodos.  

No caso Português, o artigo 91º do CIRC (Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Coletivas, 2016) define o crédito de imposto aplicável para as situações de dupla 

tributação internacional. 

1 — A dedução relativa à dupla tributação jurídica internacional é “apenas 

aplicável quando na matéria coletável tenham sido incluídos rendimentos obtidos 

no estrangeiro e corresponde à menor das seguintes importâncias: 

     a) Imposto sobre o rendimento pago no estrangeiro; 
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     b) Fração do IRC, calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos 

que no país em causa possam ser tributados, acrescidos da correção prevista no n.º1 

do artigo 68.º, líquidos dos gastos direta ou indiretamente suportados para a sua 

obtenção. 

2 — Quando existir convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por 

Portugal, a dedução a efetuar nos termos do número anterior não pode ultrapassar o 

imposto pago no estrangeiro nos termos previstos pela convenção.” 

 

As convenções de dupla tributação (CDT) celebradas entre os diferentes países pretendem 

esclarecer certas posições quando os demais métodos não clarificam a situação. Os países 

comprometem-se a prestar um auxílio recíproco no que lhes compete, fornecendo 

informações, reconhecendo e executando os atos administrativos estrangeiros, servindo 

como base a Convenção Modelo da OCDE (Xavier, 2007). Sendo que estas convenções 

contêm também mecanismos preventivos relativos à concorrência fiscal prejudicial. Não 

conseguindo evitar, no entanto, uma consequência que surgiu dos mecanismos para 

eliminar a dupla tributação, que é a utilização abusiva das CDT, através de esquemas de 

deslocalização de rendimentos através de várias sociedades.  

Nesse sentido aumentou o uso das normas gerais anti abuso com vista à eliminação desses 

comportamentos. As principais normas gerais anti abuso são aquelas que restringem a 

localização fictícia de uma empresa com vista a usufruir de uma convenção sobre dupla 

tributação (treaty shopping); a questão dos preços de transferência em que existe a fixação 

dos preços nas transações internas entre sociedades do mesmo grupo com vista a falsear o 

lucro tributável de cada uma das sociedades ou estabelecimentos estáveis do grupo; 

instalação de sociedades em paraísos fiscais (controlled foreign companies); regimes de 

subcapitalização  em que o financiamento das operações de uma sociedade é feito 

recorrendo a empréstimos de sócios residentes no estrangeiro com vista à dedutibilidade 

dos juros (Andrade, 2002).  
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CAPÍTULO 2 - BENEFÍCIOS FISCAIS EM PORTUGAL 
 

 

2.1. Noção e tipos de benefícios 

O Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) que foi aprovado originalmente pelo Decreto-Lei 

n.o 215/89 de 1 de Julho, (1989)1, define benefícios fiscais como “medidas com caráter 

excecional instituídas para tutela de interesses públicos extrafiscais relevantes que sejam 

superiores aos da própria tributação que impedem” (Estatuto dos Benefícios Fiscais, 2016, 

artigo º2). Considera-se que o interesse na introdução deste tipo de medidas enquadra-se 

mais numa política extrafiscal, isto é, na concretização dos objetivos económicos e sociais 

pela via fiscal (Nabais, 2005). 

Outros autores portugueses complementam o conceito explícito na lei. De um ponto de 

vista económico Gomes (1991) define benefícios fiscais como o uso de medidas fiscais que 

resultam numa tributação menor, ou seja, num desagravamento fiscal.  

No entanto, os desagravamentos fiscais por definição constituem-se como medidas com 

caráter mais duradouro, enquanto que os benefícios fiscais apresentam-se como medidas 

conjunturais, ou seja, com caráter temporário (Nabais, 2003). O legislador nacional 

conforme disposto no artigo 4º do EBF, apresenta essa distinção, na medida em que não 

serão benefícios fiscais as situações de não sujeição tributária, ou seja, as “medidas fiscais 

estruturais de caráter normativo que estabeleça, delimitações negativas expressas da 

incidência”. 

Já em termos jurídicos Gomes (1991) define benefícios fiscais como:  

“factos complexos, impeditivos do nascimento da obrigação tributária com o seu 

conteúdo normal, que caibam na tributação – regra, com natureza excepcional e 

fundamento extrafiscal, traduzido na tutela de interesses públicos 

constitucionalmente relevantes superiores ao da própria tributação” (p.77). 

                                                 
1 Alterado e republicado primeiro pelo Decreto-Lei 198/2001, de 3 de Julho, (2001) e posteriormente pelo 

Decreto-Lei n.o 108/2008, de 26-06, (2008). 



 

 

 

CAPÍTULO 2 – BENEFÍCIOS FISCAIS EM PORTUGAL 

24 

 

Como uma exceção às regras gerais de tributação, um benefício fiscal, para Freitas Pereira, 

obedecerá aos seguintes requisitos “ser uma derrogação às regras gerais de tributação; 

constituir vantagem para os contribuintes e ter um objetivo económico ou social 

relevante”2 (citado por Santos, 2003). 

No que respeita ainda ao conceito de benefícios acontece uma outra distinção relativa a 

incentivos, derivado das noções de estáticos e dinâmicos. O conceito de estáticos considera 

os benefícios fiscais como vantagens fiscais atribuídas a situações já consumadas, 

enquanto que, os dinâmicos traduzem os incentivos fiscais como vantagens fiscais com 

vista a estimular um comportamento futuro, funcionando numa ótica de causa efeito 

(Gomes, 1991). Neste trabalho serão usados os termos benefícios e incentivos com o 

mesmo sentido, ou seja, a atribuição de uma vantagem fiscal. 

Os benefícios caracterizam-se por serem automáticos quando resultam diretamente da lei 

ou dependentes quando pressupõem um ou mais atos posteriores de reconhecimento (5ºnº1 

EBF). Ainda de acordo com o EBF estes podem ser atribuídos sob a forma de isenções, 

reduções de taxas, deduções da matéria coletável e deduções à coleta (crédito de imposto). 

As isenções podem ser totais ou parciais e assumem-se como uma exceção à incidência 

pessoal ou real (Nabais, 2003). Ainda para o mesmo autor a modalidade a ser assumida 

para os benefícios fiscais devem ser as deduções à coleta, sendo que para medidas 

estruturais reservam-se as deduções à matéria coletável.  

Quando existem alterações das normas referentes aos benefícios fiscais, o artigo 11º 

esclarece para quem já usufrui do benefício, quer sejam convencionais, condicionados ou 

temporários, a alteração não é aplicável em tudo que o prejudique, exceto se a lei o previr. 

Esse reconhecimento pode ser através de um ato administrativo ou por acordo entre a 

Administração e os interessados, com efeito apenas declarativo (5ºnº2 EBF). 

O artigo 75º-A do CIRC (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, 

2016) vem ainda acrescentar que os benefícios fiscais das sociedades fundidas serão 

transferidos para a sociedade beneficiária, verificando-se o que conta do artigo 74º. 

                                                 
2 Definição utilizada a propósito do Relatório do Grupo de Trabalho constituído pelo Despacho nº 130/97-

XIII do Ministro das Finanças e presidido por M. H. F. Pereira, intitulado Reavaliação dos Benefícios 

Fiscais. 
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A LGT (Lei Geral Tributária, 2016)3 ressalta no seu artigo 14º as obrigações gerais por 

parte do beneficiário. Os beneficiados estão obrigados a revelar ou autorizar à AT 

(Autoridade Tributária e Aduaneira) os pressupostos da concessão do benefício em causa 

ou cumprir outras obrigações previstas4 (14ºnº2), é ainda necessária a definição dos 

objetivos e a quantificação prévia da despesa fiscal para a concessão do benefício (14ºnº3). 

Os benefícios fiscais não deverão ser concedidos sem nenhuma base e sem controlo 

rigoroso tanto para despesas, como para receitas fiscais a atribuir (Teixeira, 2010). Um 

controlo que advém da política de auxílios de Estado e que a nível nacional reflete-se na 

CRP (Constituição da República Portuguesa - VII Revisão Constitucional, 2005) ao abrigo 

do artigo 106º. Este artigo estipula que os benefícios fiscais sendo por natureza despesas 

fiscais têm de ser quantificados aquando da apresentação do Orçamento de Estado. O EBF 

vem ainda reforçar o que consta do regime dos auxílios tributários, ressalvando que os 

benefícios devem obedecer ao princípio da igualdade, de modo a não falsear ou ameaçar a 

concorrência (6ºnº2). 

Com a introdução de benefícios fiscais o legislador pretende, entre outros pontos, aumentar 

o investimento no país (European Commission, 2014b). De um ponto de vista económico-

financeiro, importa para a sustentação dos benefícios fiscais, a sua eficácia, ou seja, é 

necessário determinar os gastos ou despesas fiscais inerentes a esses benefícios que são 

mais adequados para fazer cumprir os objetivos e, portanto, fomentar a atividade (Gomes, 

1991), garantindo o bom uso deste mecanismo.  

 

2.2. Benefícios ao Investimento em sede de IRC  

No que respeita aos benefícios fiscais ao investimento um dos grandes objetivos será o de 

estimular o investimento. O fator tributário não é reconhecido pela literatura como um 

fator essencial na decisão de investimento, no entanto, nos últimos anos tem-se verificado 

um aumento desta tendência (Easson & Zolt, 2002). Um dos fatores fiscais na relação com 

o investimento que encontra alguma relevância a nível nacional, e que será explorado 

posteriormente, traduz-se no princípio da simplicidade, tanto a nível dos processos 

administrativos como na forma como é apresentada a informação aos contribuintes. 

                                                 
3 Aprovado pelo (Decreto-Lei n.o 398/98 de 17 de Dezembro, 1998). 
4 Redação dada pela Lei nº 53-A/2006, de 29/12 
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A maior parte dos benefícios a nível nacional encontra-se no Estatuto dos benefícios 

fiscais, no entanto, aqueles que representam a maior fatia nas despesas fiscais encontram-

se em diplomas avulsos, como é o caso do CFI (Sousa, 2013). A salientar que os benefícios 

sofreram uma evolução, passando por exemplo a estar mais agrupados com a criação do 

CFI, não significando isto que ao nível do investimento só se faça referência ao CFI, o 

CIRC é relevante neste sentido também.  

 

2.2.1. Enquadramento IRC  

Para se entenderem os benefícios fiscais concedidos em sede de tributação das empresas, 

importa perceber o funcionamento geral do IRC. 

O CIRC aprovado originalmente pelo Decreto Lei 442-B/88, de 30 de novembro (1988) 

teve ao longo dos anos algumas reformas profundas. A mais recente foi aprovada pela Lei 

n.o 2/2014 de 16 de janeiro (2014), todavia o código a vigorar atualmente apresenta 

pequenas alterações por força da Lei n.o 7-A/2016, 30 de março, (2016).  

 

2.2.1.1. Incidência 

Conforme o que está expresso no artigo 2º do CIRC (Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas, 2016) em termos de incidência pessoal constituem-se 

sujeitos passivos deste imposto, as pessoas coletivas com sede ou direção efetiva em 

território português (residentes), as entidades sem personalidade jurídica com sede ou 

direção efetiva em território português que não sejam tributadas em sede de IRS, as 

entidades com ou sem personalidade jurídica que não tenham sede nem direção efetiva em 

território português (não residentes), cujos rendimentos não sejam tributados em sede de 

IRS. 

No que respeita à incidência real, em termos globais o IRC incidirá sobre os rendimentos 

obtidos no período de tributação em causa, surgindo uma distinção entre os rendimentos 

obtidos por residentes e não residentes. 

Para as entidades residentes em território nacional a base de imposto será a seguinte: 
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1) para as entidades que exerçam a título principal, uma atividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola será o lucro que é definido pelo património líquido no 

início e no fim do período de tributação com as correções estabelecidas no CIRC (3ºnº1 

a) e nº2);  

2) para as entidades que não exerçam a título principal uma atividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola será pelo rendimento global, que é calculado pela soma 

algébrica dos rendimentos das diversas categorias consideradas para efeitos de IRS 

(3ºnº1 b)). 

Para as entidades não residentes, a definição da base de imposto será:  

1) se a entidade possuir estabelecimento estável em território nacional será pelo lucro 

imputável a esse (3ºnº1 c));  

2) se não possuir estabelecimento estável será pelo rendimento das diversas categorias 

consideradas para efeitos de IRS (3ºnº1 d)). Como estabelecimento estável entende-se 

qualquer instalação fixa através da qual seja exercida uma atividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola (5ºnº1). 

O IRC incide sobre a totalidade dos rendimentos, mesmo aqueles obtidos fora do território 

nacional, para os residentes (4ºn1). Os não residentes estão apenas sujeitos a IRC para os 

rendimentos obtidos em território português (4ºnº2). 

 

2.2.1.2. Matéria Coletável 

O lucro tributável tem por base o lucro contabilístico com as devidas correções nos termos 

do CIRC. A matéria coletável obtém-se pela dedução ao lucro tributável dos prejuízos 

fiscais e benefícios fiscais que consistam em deduções a esse lucro (15º nº1 a)), sendo esta 

situação para as pessoas coletivas que exerçam uma atividade de natureza comercial, 

industrial ou agrícola e para os não residentes com estabelecimento estável5. Para as 

entidades não residentes sem estabelecimento estável a matéria coletável será obtida pelos 

vários rendimentos correspondes às várias categorias de IRS (15º nº1 d), 56º). 

                                                 
5 Para aprofundar mais a questão referente ao estabelecimento estável consultar artigo 52º, 55º e 56º do CIRC 
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2.2.1.3. Taxas de imposto 

A taxa geral de IRC é de 21%, existindo algumas exceções nomeadamente para não 

residentes sem estabelecimento estável que é de 25%, e para as pequenas e médias 

empresas de 17% nos primeiros 15 000€ de matéria coletável. 

O artigo 87º prevê ainda algumas exceções para entidades que não tenham sede nem 

direção efetiva em território nacional e sem estabelecimento estável, nomeadamente:  

“4-h) Rendimentos de capitais sempre que sejam pagos ou colocados à disposição 

em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de terceiros não 

identificados, em que a taxa é de 35%, exceto quando seja identificado o 

beneficiário efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais;  

i) Rendimentos de capitais, tal como definidos no artigo 5.º do Código do IRS, 

obtidos por entidades não residentes em território português, que sejam 

domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal claramente 

mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças, 

em que a taxa é de 35%.”  

Para além da taxa normal de imposto acresce ainda a derrama estadual (artigo 87º-A). Este 

imposto incide sobre o lucro tributável superior a 1 500 000€ para sujeitos passivos 

residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de 

natureza comercial, industrial ou agrícola e para não residentes com estabelecimento 

estável em território português. As taxas são aplicadas de acordo com a tabela 5:  

   Rendimento tributável (euros) 
Taxa 

(em percentagem) 

   De mais de 1500 000 até 7 500 000   3 

   De mais de 7 500 000 até 35 000 000 5 

   Superior a 35 000 000  7 

                              Tabela 5 – Taxas da derrama estadual 

  Fonte: CIRC  
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2.2.1.4. Rendimentos de patentes  

Dos benefícios presentes no CIRC relativos ao investimento, a destacar a tributação dos 

rendimentos de patentes e outros direitos de propriedade intelectual, muito importante para 

determinados setores, nomeadamente para as atividades de I&D. O artigo 50-A do CIRC 

que define a tributação dos rendimentos de patentes foi alterado recentemente, em 

consequência da Lei nº7-A 2016, 30/03, que procedeu à autorização para alteração. Esta 

alteração veio no seguimento das exigências da UE e da OCDE, no âmbito ao combate à 

erosão da base tributária e à transferência de lucros, o projeto denominado BEPS.  

O Decreto-Lei n.º 47/2016, de 22 de agosto, aprovou as alterações, com algumas notas de 

destaque. A nova redação aplica-se apenas a patentes e desenhos ou modelos industriais 

registados após 1/07/2016. Para aquelas com registo anterior a esta data e a partir 

1/01/2014 e que cumpram todos os requisitos da norma anterior, aplica-se essa mesma 

norma com duração até 30/06/2021. 

Segundo o artigo 50º – A do CIRC e de acordo com a nova redação: 

1 – “Concorrem para a determinação do lucro tributável em apenas metade do seu 

valor os rendimentos provenientes de contratos que tenham por objeto a cessão ou 

a utilização temporária dos seguintes direitos de propriedade industrial sujeitos a 

registo: Patentes e Desenhos ou modelos industriais.” 

Alguns critérios têm de ser cumpridos para se verificar o disposto no nº1do artigo 50º-A.  

“3-b) O cessionário utilize os direitos de propriedade industrial na prossecução de 

uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola; 

c) Os resultados da utilização dos direitos de propriedade industrial pelo 

cessionário não se materializem na entrega de bens ou prestações de serviços que 

originem gastos fiscalmente dedutíveis na entidade cedente, ou em sociedade que 

com esta esteja integrada num grupo de sociedades ao qual se aplique o regime 

especial previsto no artigo 69.º, sempre que entre uma ou outra e o cessionário 

existam relações especiais nos termos do n.º 4 do artigo 63.º; 
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d) O cessionário não seja uma entidade residente em país, território ou região onde 

se encontre sujeita a um regime fiscal claramente mais favorável constante de lista 

aprovada por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças. 

e) O sujeito passivo a cujos rendimentos seja aplicável o disposto no n.º 1 disponha 

de registos contabilísticos que permitam identificar os gastos e perdas incorridos ou 

suportados para a realização das atividades de investigação e desenvolvimento 

diretamente imputáveis ao direito de propriedade industrial objeto de cessão ou 

utilização temporária, e se encontrem organizados de modo a que esses 

rendimentos possam claramente distinguir-se dos restantes. (Aditada pelo Decreto-

Lei n.º 47/2016, de 22 de agosto)” 

A dedução ao lucro tributável passa a ter um limite de acordo com a fórmula, DQ/DT x RT 

x 50 % em que: 

DQ = «Despesas qualificáveis incorridas para desenvolver o ativo protegido pela Propriedade 

Industrial»,  

DT = «Despesas totais incorridas para desenvolver o ativo protegido pela Propriedade Industrial», 

RT = «Rendimento total derivado do ativo IP»,  

 

2.2.2. Código Fiscal ao Investimento 

A projeção de Portugal no paradigma internacional levou à criação do Código Fiscal do 

Investimento (CFI). O CFI foi aprovado inicialmente em 2009 pelo Decreto-Lei n.o 

249/2009 de 23 de Setembro (2009), tendo sido em 2012 revogado o regime fiscal do 

investidor residente não habitual pela Lei n.o 20/2012, de 14 de maio (2012). Em 2013, o 

CFI sofreu alterações ao nível do SIFIDE e do RFAI pelo Decreto-Lei n.o 82/2013 de 17 

de junho (2013) e pela Lei n.o 83-C/2013 de 31 de dezembro (2013). Esta alteração 

revogou ainda do CFI o regime de benefícios fiscais à internacionalização. Mais 

recentemente foi alterado pelo Decreto-Lei n.o 162/2014 de 31 de outubro (2014) no que 

respeita aos regimes de benefícios fiscais ao investimento produtivo na sequência da 

reforma do IRC. O objetivo destas alterações deu-se sobretudo, com vista, a intensificar o 

apoio ao investimento, beneficiando o crescimento sustentável, intensificar a criação de 

emprego, e contribuir para o reforço da estrutura de capital das empresas, sendo também 
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adaptado de acordo com o novo quadro legislativo europeu dos auxílios estatais (2014-

2020) (Código Fiscal do Investimento, 2016) .  

Ainda referente às reformas de 2013/2014, foi aprovado pela Lei nº49/2013, de 16 de 

julho, o Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento (CFEI). Este diploma que 

estabelecia um crédito temporário, permitia uma dedução à coleta de IRC relativo ao 

período de 2013, no montante de 20 % das despesas de investimento em ativos afetos à 

exploração, que fossem efetuadas entre 1 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2013 e 

com o limite de 70% da referida coleta. 

Neste momento, no Código Fiscal do Investimento, vigoram o regime dos benefícios 

fiscais contratuais ao investimento produtivo, o regime fiscal de apoio ao investimento 

(RFAI), a dedução por lucros retidos e reinvestidos (DLRR) e o sistema de incentivos 

fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial II (SIFIDE II).  

Alguns destes regimes são anteriores ao CFI (2009) e ainda anteriores à denominação que 

têm atualmente. Por exemplo a Lei n.o 40/2005 de 3 de Agosto, (2005) introduziu o regime 

do SIFIDE, no entanto, anteriormente já existiam benefícios à Investigação e 

Desenvolvimento (I&D) introduzidos pelo Decreto-Lei n.o 292/97 de 22 de outubro 

(1997), note-se que este regime foi interrompido entre os anos de 2003 e 2005. 

Os benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo e o RFAI inserem-se no regime 

de auxílios com finalidade regional, aprovado pelo Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 

Comissão, de 16 de junho. A DLRR constitui um regime de incentivos fiscais ao 

investimento em favor de micro, pequenas e médias empresas aprovado nos termos do 

RGIC (Regulamento Geral de Isenção por Categoria). 

  

2.2.2.1 Benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo 

Os benefícios fiscais contratuais foram aprovados nos termos do regulamento da UE6, que 

limita a oferta de benefícios que sejam incompatíveis com o mercado interno. O presente 

diploma tem uma aplicabilidade até 31 de dezembro de 2020, sendo que os benefícios 

concedidos têm um período de vigência até 10 anos, cujo montante no que se refere às 

                                                 
6 Regulamento (UE) Nº651/2014 da Comissão, de 16 de junho de 2014, que declara certas categorias de 

auxílio compatíveis com o mercado interno de acordo com o TFUE 
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aplicações relevantes terá de ser igual ou superior a 3 000 000€ (2º nº1). Os benefícios 

concedidos por este diploma são objeto da realização de contrato entre as partes (16º nº1). 

Como o nome indica estes benefícios pretendem reforçar o investimento na área produtiva 

aplicando-se às seguintes atividades: 

a) “Indústria extrativa e indústria transformadora; 

b) Turismo, incluindo as atividades com interesse para o turismo;  

c) Atividades e serviços informáticos e conexos;  

d) Atividades agrícolas, aquícolas, piscícolas, agropecuárias e florestais;  

e) Atividades de investigação e desenvolvimento e de alta intensidade tecnológica;  

f) Tecnologias da informação e produção de audiovisual e multimédia;  

g) Defesa, ambiente, energia e telecomunicações;  

h) Atividades de centros de serviços partilhados.” (2º nº2 CFI). 

O acesso a este tipo de benefícios é feito através de candidatura a ser enviada para a 

AICEP ou para o IAPMEI. Os critérios de aceitação têm em conta a viabilidade técnica, 

económica e financeira do projeto, se cria ou mantém postos de trabalho e se preenche uma 

das condições a seguir referidas. “Seja relevante para o desenvolvimento estratégico da 

economia nacional; seja relevante para a redução das assimetrias regionais; contribua para 

impulsionar a inovação tecnológica e a investigação científica nacional, para a melhoria do 

ambiente ou para o reforço da competitividade e da eficiência produtiva” (4ºnº1 CFI). 

Para as micro, pequenas e médias empresas que constam na Recomendação 

nº2003/361/CE, as entidades presentes nos auxílios de Estado nomeadamente no nº3 do 

artigo 107ºdo TFUE, apenas beneficiam deste regime os projetos que respeitem a 

investimentos em ativos tangíveis e intangíveis “relacionados com a criação de um novo 

estabelecimento, ou com a diversificação da atividade de um estabelecimento, na condição 

de a nova atividade não ser a mesma ou uma atividade semelhante à anteriormente 

exercida no estabelecimento” (4ºnº4). 

Os benefícios em questão consistem na atribuição de um crédito de imposto a deduzir ao 

montante da coleta do IRC, de 10% a 25% (8ºnº1a)). Existem ainda limites na dedução 

máxima a que estão sujeitos os beneficiários. No que se refere à criação de novas empresas 
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a dedução poderá corresponder à coleta total apurada no período de tributação em questão 

(8ºnº3a)). Para as empresas que já existem a dedução não poderá ser superior a 25% do 

total do benefício fiscal ou 50% da coleta apurada, dos dois ter em consideração o maior 

valor (8ºnº3b)).  

Relativamente às aplicações relevantes a ter em conta para o cálculo do benefício, o 

montante corresponde a 10%, sendo que podem ser majoradas de acordo como artigo 9º do 

CFI da seguinte forma: 

2- a) i) “Em 6 %, caso o projeto se localize numa região NUTS 2 que, à data 

de apresentação da candidatura, não apresente um índice per capita de poder 

de compra superior a 90 % da média nacional nos dois últimos apuramentos 

anuais publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, I. P. (INE, I. P.);  

ii) Em 8 %, caso o projeto se localize numa região NUTS 3 que, à data da 

candidatura, não apresente um índice per capita de poder de compra 

superior a 90 % da média nacional nos dois últimos apuramentos anuais 

publicados pelo INE, I. P;  

iii) Em 10 %, caso o projeto se localize num concelho que, à data da 

candidatura, não apresente um índice per capita de poder de compra 

superior a 80 % da média nacional nos dois últimos apuramentos anuais 

publicados pelo INE, I. P.;” 

São majoradas ainda até 8 %, caso o projeto proporcione a criação de postos de trabalho ou 

a sua manutenção até ao final da vigência do contrato de acordo com certos escalões; e até 

6 %, em caso de excecional. É ainda admitida uma majoração de 5% para projetos com 

relevância excecional para a economia nacional. Estas majorações podem ser atribuídas de 

forma cumulativa até ao limite de 25%. 

Consideram-se aplicações relevantes segundo o artigo 11º as despesas com: 

a) Ativos fixos tangíveis afetos à realização do projeto, com exceção de:  

i) Terrenos que não se incluam em projetos do setor da indústria extrativa; ii) Edifícios e 

outras construções não diretamente ligados ao processo produtivo ou às atividades 

administrativas essenciais; iii) Viaturas ligeiras ou mistas;  iv) Outro material de 

transporte no valor que ultrapasse 20 % do total das aplicações relevantes;  v) 

Mobiliário e artigos de conforto ou decoração, salvo equipamento hoteleiro afeto a 
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exploração turística;  vi) Equipamentos sociais;  vii) Outros bens de investimento que 

não sejam afetos à exploração da empresa, salvo equipamentos produtivos destinados à 

utilização, para fins económicos, dos resíduos resultantes do processo de transformação 

produtiva ou de consumo em Portugal. 

b) Ativos intangíveis, constituídos por despesas com transferência de tecnologia, 

nomeadamente através da aquisição de direitos de patentes, licenças, «know-how» ou 

conhecimentos técnicos não protegidos por patente. 

 

2.2.2.2 Regime fiscal de apoio ao investimento (RFAI) 

O RFAI é aplicável a sujeitos passivos de IRC, onde são elegíveis os investimentos 

destinados à exploração da empresa. Consideram-se aplicações relevantes segundo o 

artigo 22º para apuramento do benefício as seguintes: 

a) Ativos fixos tangíveis, adquiridos em estado de novo, com exceção de:  

i) Terrenos, salvo no caso de se destinarem à exploração de concessões mineiras, 

águas minerais naturais e de nascente, pedreiras, barreiros e areeiros em 

investimentos na indústria extrativa; ii) Construção, aquisição, reparação e 

ampliação de quaisquer edifícios, salvo se forem instalações fabris ou afetos a 

atividades turísticas, de produção de audiovisual ou administrativas; iii) Viaturas 

ligeiras de passageiros ou mistas; iv) Mobiliário e artigos de conforto ou decoração, 

salvo equipamento hoteleiro afeto a exploração turística; v) Equipamentos sociais; 

vi) Outros bens de investimento que não estejam afetos à exploração da empresa;  

b) Ativos intangíveis, constituídos por despesas com transferência de tecnologia, 

nomeadamente através da aquisição de direitos de patentes, licenças, «know-how» ou 

conhecimentos técnicos não protegidos por patente. 

Podem beneficiar destes benefícios, desde que preencham cumulativamente os seguintes 

requisitos, os sujeitos passivos que disponham de contabilidade organizada; não sejam 

utilizados métodos indiretos para apurar o lucro tributável; mantenham na empresa e na 

região os bens objeto do investimento durante um período de 3 anos a contar da data de 

investimento no caso de micro, pequenas e médias empresas ou 5 anos nos restantes casos 

ou então até ao período em que se verifique o abate, desmantelamento, abandono ou 
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inutilização; não sejam devedores ao Estado; não sejam consideradas empresas em 

dificuldades de acordo com o publicado no Jornal Oficial da União Europeia, n.º C 249, de 

31 de julho de 2014; efetuem investimento relevante que proporcione a criação de postos 

de trabalho ou a sua manutenção. 

O benefício consiste numa dedução à coleta de IRC. No caso de os investimentos 

pertencerem às regiões elegíveis presentes na alínea a) do nº 3 do artigo 107º do TFUE, 

terão os seguintes montantes: 

a) 25% para investimentos até 5 000 000€; 

b) 10% do investimento realizado, que seja superior a 5 000 000 €.  

Para as regiões que se enquadrem na alínea c) do mesmo artigo do TFUE a percentagem 

de dedução será de 10% das aplicações relevantes para o investimento. (23º nº1 a)) 

Será aceite até à concorrência do total da coleta do IRC apurada para investimentos 

realizados no início da atividade e nos dois períodos de tributação seguintes. Sendo que nas 

restantes situações será até à concorrência de 50% da coleta de IRC apurada em cada 

período (23ºnº2). 

Caso não exista coleta que permita a dedução, poderá ser deduzido o que não o foi, nos 10 

períodos de tributação seguintes de acordos com os limites das alíneas a) e b) do nº2 do 

artigo 23º. 

O RFAI não cumulável com outros benefícios da mesma natureza, nomeadamente os de 

natureza contratual, sendo excecionalmente cumulável com a DLRR (24º). 

 

2.2.2.3. Dedução por lucros retidos e reinvestidos 

A DLRR é um regime criado para micro, pequenas e médias empresas para incentivar o 

investimento, disponível para sujeitos passivos de IRC residentes em território nacional e 

para não residentes com estabelecimento estável (28º). São ainda condições de 

elegibilidade dispor de contabilidade organizada, o lucro tributável não ser apurado por 

métodos indiretos e tenham a situação fiscal e contributiva regularizada (28º). 

Este consiste num benefício à coleta de IRC até 10% dos lucros retidos que sejam 

reinvestidos, no prazo de 2 anos a partir do final do período de tributação a que 

corresponde os lucros retidos (29º nº1). O montante máximo a ter em consideração para 
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efeitos de dedução será de 5 000 000 € por sujeito passivo, sendo dedutível até à 

concorrência de 25% da coleta de IRC (29ºnº2 nº3). 

Como aplicações relevantes segundo o artigo 30º consideram-se os ativos fixos tangíveis 

adquiridos em estado novo, excetuando:  

“a) Terrenos, salvo no caso de se destinarem à exploração de concessões mineiras, 

águas minerais naturais e de nascente, pedreiras, barreiros e areeiros em projetos de 

indústria extrativa; b) Construção, aquisição, reparação e ampliação de quaisquer 

edifícios, salvo quando afetos a atividades produtivas ou administrativas; c) 

Viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, barcos de recreio e aeronaves de 

turismo; d) Artigos de conforto ou decoração, salvo equipamento hoteleiro afeto a 

exploração turística; e) Ativos afetos a atividades no âmbito de acordos de 

concessão ou de parceria público-privada celebrados com entidades do setor 

público.” 

Para os beneficiários da DLRR é necessária a constituição de uma reserva especial 

correspondente ao montante de lucros retidos e reinvestidos, não podendo esse montante 

ser distribuído aos sócios antes do fim do quinto ano posterior à criação da reserva (32º). 

Se não se concretizar o investimento até ao termo do período de dois anos implicará a 

devolução do imposto que teria sido liquidado correspondente ao montante dos lucros não 

reinvestidos com algumas penalizações (34º). 

A DLRR não é cumulável com outros benefícios da mesma natureza, sendo cumulável 

apenas com o RFAI. 

 

2.2.2.4. Sistema de incentivos fiscais em investigação e 

desenvolvimento empresarial II (SIFIDE II) 

A vigorar desde 2014 até 2020, o SIFIDE II pretende apoiar as empresas com 

investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D). 

Os sujeitos passivos de IRC podem deduzir à coleta 32,5% das despesas de I&D (taxa 

base) e 50% da diferença das despesas realizadas no ano em questão menos a média dos 

dois anos anteriores com um limite de 1 500 000€ (taxa incremental). (38º) 
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Concorrem para a dedução, desde que se refiram a atividades de I&D, segundo o artigo 

37º, as despesas com as seguintes aplicações: 

a) “Aquisições de ativos fixos tangíveis, à exceção de edifícios e terrenos, desde 

que criados ou adquiridos em estado novo e na proporção da sua afetação à 

realização de atividades de investigação e desenvolvimento; 

b) Despesas com pessoal com habilitações literárias mínimas do nível 4 do Quadro 

Nacional de Qualificações, diretamente envolvido em tarefas de investigação e 

desenvolvimento;  

c) Despesas com a participação de dirigentes e quadros na gestão de instituições de 

investigação e desenvolvimento;  

d) Despesas de funcionamento, até ao máximo de 55 % das despesas com o pessoal 

com habilitações literárias mínimas do nível 4 do Quadro Nacional de 

Qualificações diretamente envolvido em tarefas de investigação e desenvolvimento 

contabilizadas a título de remunerações, ordenados ou salários, respeitantes ao 

exercício;  

e) Despesas relativas à contratação de atividades de investigação e 

desenvolvimento junto de entidades públicas ou beneficiárias do estatuto de 

utilidade pública ou de entidades cuja idoneidade em matéria de investigação e 

desenvolvimento seja reconhecida por despacho dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da economia, da inovação, da ciência, da tecnologia e do 

ensino superior;  

f) Participação no capital de instituições de investigação e desenvolvimento e 

contributos para fundos de investimentos, públicos ou privados, destinados a 

financiar empresas dedicadas sobretudo a investigação e desenvolvimento, 

incluindo o financiamento da valorização dos seus resultados, cuja idoneidade em 

matéria de investigação e desenvolvimento seja reconhecida por despacho 

membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia, do emprego, da 

educação e da ciência;  

g) Custos com registo e manutenção de patentes;  

h) Despesas com a aquisição de patentes que sejam predominantemente destinadas 

à realização de atividades de investigação e desenvolvimento; 

i) Despesas com auditorias à investigação e desenvolvimento;  
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j) Despesas com ações de demonstração que decorram de projetos de investigação e 

desenvolvimento apoiados.” 

Caso as despesas não possam ser tidas em conta por insuficiência de coleta, estas podem 

ser utilizadas até o oitavo ano seguinte. (38º nº4). 

As despesas usadas para efeitos desta dedução não são cumuláveis com outros benefícios, 

inclusive com os de natureza contratual (42º). 

 

2.2.2.5. Limites máximos aos auxílios estatais 

No que respeita aos benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo e RFAI são 

ainda aplicados limites máximos de acordo com a região. Estas disposições vêm de acordo 

com o regime dos auxílios estatais mais precisamente o artigo 107º do TFUE que foi 

explorado no capítulo 1. Os limites encontram-se na tabela 6. 

 
Tabela 6 - Limites máximos aplicáveis aos auxílios estatais com finalidade regional 

Fonte: CFI  

 

A Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio de 2003, define que os 

limites previstos na tabela 6 serão majorados em 10% para as médias empresas e em 20% 

para as micro e pequenas empresas, exceto para projetos de investimento cujas aplicações 

relevantes excedam 50 000 000€. 
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2.2.3. Síntese benefícios ao investimento 

De modo a perceber de uma forma geral as estratégias de Portugal na política de 

incentivos, a tabela 7 apresenta uma síntese dos principais benefícios ao investimento. 

Ressalvando a existência de outros que podem ser considerados no estímulo ao 

investimento, no entanto, neste estudo pretende-se dar enfoque àqueles que atraiam 

investimento produtivo, ou seja, aqueles, que não se traduzam apenas por passagem de 

capital, mas sim tragam outras vantagens à economia. 

 

Regime  Benefício Condições acesso 

Benefícios fiscais 

ao investimento 

produtivo 

-Crédito de imposto a deduzir ao 

montante da coleta do IRC, de 10% a 

25%; 

-Candidatura; 

RFAI -Dedução à coleta de IRC de 25% para 

investimentos até 5 000 000€; 

-Dedução à coleta de 10% do 

investimento realizado, que seja 

superior a 5 000 000 €; 

- 

DLRR -Benefício à coleta de IRC até 10% dos 

lucros retidos que sejam reinvestidos; 

- 

SIFIDE II -Dedução à coleta de IRC 32,5% das 

despesas de I&D;  

-Dedução à coleta 50% da diferença das 

despesas realizadas no ano em questão 

menos a média dos dois anos anteriores 

com um limite de 1 500 000€; 

- 

Tributação 

Patentes 

-Isenção de 50% dos rendimentos 

provenientes de patentes e outros 

rendimentos de propriedade intelectual; 

- 

     Tabela 7 -Benefícios ao investimento em sede de IRC 

     Fonte: Elaboração própria 
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CAPÍTULO 3 - BENEFÍCIOS FISCAIS NA UNIÃO 

EUROPEIA 
 

O princípio de economia de mercado aberto e de livre concorrência em que se assenta a 

União Europeia facilita o investimento estrangeiro. A redução das barreiras internas no 

mercado único levou a maiores trocas comerciais, acompanhando a crescente 

internacionalização os países passaram a preocupar-se mais com a atração de capitais para 

os seus estados. Um dos fatores de atração serão os benefícios fiscais, embora ainda não 

esteja comprovada a verdadeira influência, como se verá mais à frente. 

A importância dos benefícios fiscais é vista de diferentes perspetivas. Há um grupo de 

autores que defende a sua existência, no qual a maior parte dos governos se incluiu, e outra 

parte que entende que as desvantagens existentes não compensam os benefícios obtidos. 

Neste sentido importa analisar algumas das razões que os governos invocam para a 

utilização de certos grupos de benefícios. Ao nível da I&D existe alguma controvérsia na 

utilização de recursos públicos para promover o investimento privado, sendo legitimado 

segundo 3 fatores principais, as falhas de mercado, a inovação e crescimento económico e 

a concorrência ao investimento na área de I&D (Carvalho, 2012).  

As políticas de I&D com objetivo de resolver falhas de mercado provocam mais inovação 

e crescimento. A critica subjacente prende-se com o facto de o objetivo da atribuição de 

benefícios ser estimular o comportamento dos investidores, contudo empresas que realizem 

o seu investimento independentemente do estímulo fiscal acabam por usufruir do benefício 

(Carvalho, 2012). Ou seja, no caso dos incentivos fiscais que têm como característica 

serem não discriminatórios, pode acontecer que empresas sejam beneficiadas num 

investimento que teria ocorrido independentemente do benefício atribuído (CREST, 2004). 

Os incentivos fiscais promovem o aumento dos gastos com I&D e consequentemente as 

empresas, mas segundo Caravalho (2012) a tendência crescente das decisões políticas em 

função das metas definidas para I&D, aumenta o potencial para a ineficiência no uso dos 

recursos públicos, o design das políticas de incentivos à I&D deve depender do contexto e 

do país. A concorrência fiscal internacional influencia as políticas adotadas, sendo por 

ventura adotadas medidas menos eficazes para aquele contexto, por isso a existência de um 

equilíbrio em termos de atratividade e competitividade em conjunto com os desafios 

globais fundamental na tomada de decisão (OCDE, 2008). 
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Easson & Zolt (2002) referem que nas teorias convencionais os incentivos fiscais são maus 

na teoria e na prática, tendo como consequências principais a distorção das decisões de 

investimento, serem muitas vezes ineficazes, ineficientes e mais propensos a abusos e 

corrupção. É mencionado também que para muitos é entendido como uma atenuante às 

deficiências dos regimes fiscais existentes. 

Apesar de tudo, grande parte dos países utilizam-nos como fator de estímulo ao mercado 

interno ou como um atrativo para fomentar o investimento estrangeiro. Pelas características 

distintas dos vários países apresentam-se uma diversidade de regimes, mas na prática todos 

os países debruçam-se sobre o mesmo tipo de benefícios. Os principais benefícios 

concedidos na UE caracterizam-se por créditos fiscais ao investimento, métodos de 

depreciação acelerada, tratamento tributário favorável para despesas com I&D (deduções), 

reduções de taxas ou isenções.  

Ao longo dos anos os incentivos têm sofrido uma evolução e têm-se tornado mais 

generosos (Easson & Zolt, 2002). Em termos comunitários, destacam-se a Agenda de 

Lisboa e o Plano de Ação de Barcelona nas atividades de I&D que influenciaram a política 

de incentivos fiscais (Carvalho, 2012). Os objetivos ambiciosos colocados à I&D 

conduziram a que países fora da UE e mesmo dentro desta adotassem também políticas 

para atrair investimento na área de I&D.  

De seguida apresentar-se-ão os regimes de benefícios fiscais de alguns países da UE. De 

notar que não se apresentam aqui analisados os regimes dos 27 países, uma vez que o 

critério de escolha baseou-se naqueles que têm um conjunto mais alargado de benefícios ao 

investimento. 

 

 

3.1 Alemanha 

A Alemanha detém um imposto sobre o rendimento das sociedades, no qual a taxa de 

imposto situa-se em 15% acompanhado de uma sobretaxa de solidariedade de 5,5% (PwC, 

2015). 

O regime de benefícios em vigor centra-se, sobretudo, no incentivo a boas práticas 

ambientais e eficiência energética. Ao nível do investimento, existe alguma preocupação 

com as atividades de I&D, de tal modo que o governo alemão financia este tipo de 
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investimentos em montantes elevados. Em termos fiscais não existem benefícios a 

destacar, no âmbito da I&D, apesar de ser um ponto que tem sido alvo de atenção e 

encontra-se na agenda para uma possível introdução. (Deloitte, 2015a; Deloitte, 2016) 

 

3.2 Áustria7 

O imposto sobre o rendimento de sociedades da Áustria tem como taxa 25%. Algumas 

reduções sobre o imposto das empresas têm sido introduzidas nos últimos anos com vista à 

atração de investimento, a par de outros países.  

O investimento direto estrangeiro que envolve uma transferência substancial de tecnologias 

importantes e leva à criação de emprego pode ser elegível na aquisição de benefícios 

conforme as políticas de auxílios de estado da UE (Deloitte, 2015b). Daí existir uma forte 

aposta na I&D neste país. 

Ao nível da formação apostou-se ao longo dos anos muito nesta forma de incentivo na 

Áustria. Contudo, para o ano de 2016 foram eliminados os incentivos relativos à formação, 

nomeadamente a dedução de 20% sobre a formação externa ou o prémio de imposto de 6% 

sobre os custos, sendo para efeito concedidas algumas reduções ao nível das taxas relativas 

à Segurança Social (Deloitte, 2015b). Serão reduzidos em até 12% os custos com a 

Segurança Social, ou estarão disponíveis fundos de formação para certas categorias de 

trabalhadores que têm dificuldade em arranjar emprego ou têm necessidade de melhorar as 

suas competências (Deloitte, 2015b). 

Ainda para a I&D existe a cedência de um subsídio sob a forma de prémio de imposto 

igual a 10% das despesas elegíveis de I&D, em dinheiro (Deloitte, 2015b) , sendo que a 

partir de 2016 a percentagem aumentou para 12%8 (PwC, 2016).  Para além de serem 

aceites na totalidade as despesas de I&D para efeitos de dedução.  

 

3.3 Bélgica  

A Bélgica aposta ao nível dos incentivos fiscais sobretudo naquelas medidas que 

favorecem empresas inovadores e a I&D. 

                                                 
7 Tendo por base (Deloitte, 2015b) exceto quando mencionada outra fonte 
8 Estas alterações resultaram da reforma fiscal de 2015, publicada a 20 de maio que alterou outros impostos 

também (projeto “Steuerreformgesetz 2015/2016 ") 
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Na tributação das empresas a taxa geral é de 33% sendo aplicada uma sobretaxa de 

austeridade de mais 3% sobre o rendimento. Para PME’s os lucros até 25 000€ são 

tributados a 24,25%, para lucros entre 25 000€ e 90 000€ será 31% e entre 90 000€ e 322 

500€ é de 34,5% a tributação. (European Commission, 2012) 

Para o incentivo à I&D existe um regime de dedução de patentes, em que 80% dos 

rendimentos com patentes qualificadas podem ser deduzidos do rendimento tributável, 

resultando numa taxa de imposto efetiva máxima de 6,8%. (Deloitte, 2014)  

É concedido, desde que algumas condições sejam satisfeitas, um crédito fiscal através do 

qual podem ser deduzidas os custos em I&D entre 5%-8%. A forma de atribuição será 

através de uma dedução de imposto ou então um crédito fiscal restituível. (Deloitte, 2015c) 

Uma isenção parcial de imposto sobre o salário dos trabalhadores é permitida. As empresas 

podem beneficiar até 80% de isenção na retenção da fonte aos investigadores qualificados 

que trabalhem em projetos de I&D. Para ser elegível, os trabalhadores têm de ter um grau 

académico equivalente a mestrado ou superior. Este incentivo permite reduzir o custo 

salarial por pesquisador entre 20% -25%.  (Deloitte, 2014)  

Uma dedução para as empresas de 13,5% para 2015 e 2016 no que respeita a investimentos 

em poupanças de energia, I&D e patentes. Na insuficiência de lucro para efeitos de 

dedução, pode ser reportada essa diferença para os anos seguintes, com alguns critérios a 

serem cumpridos. As empresas podem ainda optar por usar o crédito fiscal em 

investimentos de I&D favoráveis ao ambiente em alternativa ao aumento da dedução de 

investimento. (Deloitte, 2015c) 

 

3.4 Bulgária 

A Bulgária com uma taxa de 10% como imposto sobre as empresas, viu sofrer na sua 

legislação algumas alterações com o intuito de aproximar as diretivas europeias no 

domínio dos impostos diretos e auxílios estatais da legislação interna.  

O grande incentivo na Bulgária faz-se no propósito de diminuir o desemprego, sendo assim 

são concedidos benefícios fiscais nesse sentido. Como são exemplo a isenção parcial do 

CIT para as atividades agrícolas ou as isenções nesse mesmo imposto para certos 

investimentos em regiões com elevada taxa de desemprego (PwC, 2015).  
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Algumas regiões da Bulgária concorrem, portanto, para uma redução de imposto sobre as 

empresas em 10%, no valor investido em ativos fixos tanto em modernização como 

aquisição. Não podendo ser eliminados esses ativos num espaço de 5 anos e os ativos 

intangíveis não podem ultrapassar os 25% dos ativos fixos tangíveis. Sendo que este 

crédito fiscal pode ser usado durante os 5 anos seguintes. (OCRA Worldwide, 2016) 

 

3.5 Croácia 

O imposto sobre o rendimento empresarial é de 20%, contudo existem atenuantes ao 

imposto a desembolsar. Existem incentivos ao investimento que permitem esta diminuição. 

São concedidos créditos fiscais para investimentos em sede do imposto sobre as empresas, 

dependendo do montante e número de trabalhadores, por um período de 10 anos após a 

conclusão do investimento (Deloitte, 2016a). Os montantes concedidos face ao 

investimento efetuado encontram-se na tabela 8. 

 

Montante de 
Investimento (€)  

Taxa do benefício 
fiscal (%) 

Período (anos) Número de 
trabalhadores 
 

0 a 1 milhão 50 10 5 

1 milhão a 3 
milhões 

75 10 10 

Mais de 3 milhões 100 10 15 
Tabela 8 - Crédito fiscal concedido aos projetos de investimento   

Fonte: PWC, 2015 

 

Para micro empreendedores existe a possibilidade de diminuir o imposto em 50% ao longo 

de 5 anos com um investimento mínimo de 50 000€, com a criação de três novos postos de 

trabalho (PwC, 2015).  

Para incentivar ainda mais o investimento são concedidos subsídios para várias atividades. 

No que respeita a projetos de construção de infraestruturas anteriores a julho de 2008 

podem ainda ser concedidas isenções de imposto sobre os lucros do mesmo. Caso o projeto 

seja superior a 1 milhão de HRK e não tenham sido ultrapassados os limites previstos na 

lei. Sendo que a isenção pode ser concedida até que a quantidade total tenha sido usada 

com limite a 31 de dezembro de 2016. (PwC, 2015) 
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A reforçar os incentivos em I&D, a empresa pode reduzir a base tributável desde 100% até 

ao limite de 150% das despesas elegíveis (Deloitte, 2016a). A variação depende do 

tamanho da empresa e o tipo de investigação. 

 

3.6 Espanha9 

A Espanha procurou apoiar o empreendedorismo muito através das suas taxas reduzidas 

para PME’s e microempresas. No entanto com as últimas reformas fiscais, as taxas ficaram 

muito próximas à taxa normal. O código do imposto sobre as empresas sofreu uma grande 

reforma em 2014, com efeitos a partir de 01/01/2015. 

A taxa normal aplicada para tributar as empresas foi de 28% para 2015, tendo sido 

reduzida para 25% para 2016. As pequenas empresas para 2015 eram tributadas a 25% até 

300 000€, sendo o excedente a 28%, passando para 25% no ano de 2016, igualando a taxa 

normal.  

Ao nível da I&D existem diversos benefícios concedidos. Crédito fiscal de 25% sobre as 

despesas em I&D no ano fiscal respetivo. (35º n1 c) 1º). O incremento fiscal corresponde a 

42% do montante das despesas que excedam a média dos dois exercícios fiscais anteriores. 

Caso exceda a média dos dois anos anteriores recebe um crédito fiscal de 25% das 

despesas mais os 42% do excesso.10 Um crédito de 17% referente aos salários pagos para 

trabalhadores qualificados na pesquisa na área da I&D. (35º n1 c) 1º). E por fim, um 

crédito de 8% para os valores investidos em ativos fixos tangíveis e intangíveis usados 

exclusivamente para a área de I&D, excetuando os imóveis. (35º n1 c) 2º). 

Para inovações tecnológicas em produtos já existentes, as despesas de investigação 

poderão usufruir de um crédito fiscal de 12%. No entanto existem limites, as despesas 

máximas têm um teto de 1 milhão de euros na aquisição de know-how, licenças e patentes. 

(35º n2 c) e 39ºnº2). A soma do benefício fiscal e possíveis isenções fiscais não poderão 

ultrapassar 3 milhões € anuais.  

A transferência dos direitos de patentes, desenhos, fórmulas, segredos e outros ativos 

intangíveis poderão usufruir de uma redução para o cálculo da base de imposto 

                                                 
9 Tendo por base a Lei 27/2014, de 24 de novembro (Órgano Jefatura Del Estado, 2014), sempre que não 

identificada outra fonte 
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correspondente a 60% do valor das despesas incorridas diretamente com a criação de 

ativos (art. 23º). Portanto, 60% do lucro líquido da concessão e venda de intangível está 

isento do lucro tributável, que leva a uma taxa efetiva de 10% para as empresas tributadas 

à taxa normal.  

Na globalidade dos créditos fiscais ao investimento o limite é de 25% do imposto a pagar, 

a exceção está na I&D. Caso as despesas em I&D menos as deduções excedam 10% do 

imposto a pagar, os créditos fiscais de I&D e inovação tecnológica passam a ter o limite de 

50% do imposto a pagar pela empresa. (PwC, 2015) 

Até ao final de 2014 era possível beneficiar de uma redução de 10% dos lucros tributáveis 

para pequenas empresas no caso de haver reinvestimentos desses lucros na compra de 

ativos (vigorou entre 01/01/2013 e 31/12/2014).  O crédito fiscal sobre o reinvestimento 

dos lucros extraordinários foi também revogado, embora possa ser utilizado para períodos 

posteriores a 2015 caso as vendas tenham sido acordadas com pagamentos em parcelas, 

sendo possível neste caso obter um crédito fiscal de 10% para 2015 e 7% para 2016 desde 

que o rendimento esteja incluído nesse período fiscal.  (PwC, 2015) 

A Espanha concede ainda diversos benefícios noutras áreas, como são exemplo o 

ambiente, as artes e os regimes fiscais especiais de certas regiões. 

 

3.7 França11 

A taxa de imposto em vigor para 2016 é 33,33%, acompanhado de uma sobretaxa de 

10,7% para empresas com um volume de negócios superior a 250 milhões de €, para os 

períodos fiscais de 2013 a 2016. As PME’s podem beneficiar de algumas isenções.  

Ao nível da I&D é concedido um crédito fiscal de 30% sobre gastos até 100 milhões € e 

5% sobre os gastos excedentes. Os gastos com I&D podem ser deduzidos na íntegra assim 

como os custos com software. 

O uso de tecnologias patenteadas ou patenteáveis pode beneficiar as empresas com uma 

redução da taxa de imposto, que pode ir até 15% com a venda ou cessão de licenças destes 

ativos. No que se refere a estes ativos que são adquiridos a dedução dos custos pode ser 

total.  

                                                 
11 Tendo por base PwC (2015) exceto quando mencionada outra fonte. 
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Criação de um regime para fomentar o emprego e aumentar a competitividade da economia 

francesa, através da atribuição de crédito fiscal de 6% para as empresas, que tem por base o 

salário mínimo nacional, desde 1 de janeiro de 2013. É elegível para os empregados que 

recebem menos 2,5 vezes o salário mínimo em vigor.    

Para o ano de 2013, existia ainda um novo incentivo denominado crédito fiscal da 

inovação para as atividades aquando do desenvolvimento de novos protótipos. Este regime 

está só disponível para PME’s, sendo concedido um crédito fiscal de 20% com um limite 

de gastos até 400 000€. (OCDE, 2016)  

 

3.8 Holanda 

O sistema fiscal holandês é muito atrativo, muito por causa da política liberal no que 

respeita ao investimento estrangeiro, tendo já sido abolidos alguns dos regimes que 

infringiam as regras da UE (PwC, 2015). Em termos de taxas sobre o rendimento 

empresarial são de 20% para os primeiros os 200 000€ e 25% para o excedente 

Deloite2016. 

Em 2007, foi introduzido o regime de patentes (patent box) que veio posteriormente a 

converter-se no regime da inovação (innovation box). Através deste regime as empresas 

podem optar por taxas mais baixas sobre os lucros provenientes destes ativos intangíveis. 

Sendo para o efeito a taxa efetiva de imposto de 5%. Aplica-se o que dispõe o regime 

desde que pelo menos 30% dos lucros advenham da patente, embora também seja possível 

beneficiar dele mesmo que não tenha sido concedida nenhuma patente. Para este último 

caso, a condição será que a empresa tenha incorrido numa atividade de I&D no qual 

tiveram custos no desenvolvimento da propriedade intelectual (IP). Sendo por isso para 

inovações patenteadas e não patenteadas. (PwC, 2015; Deloitte, 2014)  

Existem ainda benefícios para pequenos investimentos12 através de deduções. A aquisição 

de ativos pode ser deduzida mediante algumas condições, sendo que são elegíveis aqueles 

com valor inferior a 450€13. Para o cálculo da dedução serve de base a tabela 9. 

                                                 
12 Nome original Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).  
13 Existem algumas exceções relativas ao valor de 450€, podem ser somados os montantes de mais de um 

ativo para preencher este limite desde que os mesmos não funcionem sem outro (ex: computador, rato e 

teclado). Para investimentos em energia e ambiente o montante mínimo é superior, 2500€. (Belastingdienst, 

2016). 
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2015 2016 

Investimento  Dedução Investimento  Dedução 

0 a 2300€  0% 0 a 2300€ 0% 

2 301€ a 55 745€ 28% do valor total do 

investimento 

2 301€ a 56 024€ 28% 

55 746€ a 103 231€  15,609 € 56 025€ a 103 748€ 15 687 € 

103 23€2 a 309 693€  15 609€ menos 7,56% 

do valor do 

investimento acima de 

103 231€ 

103 749€ a 311 242€ 15 687€ menos 7,56% 

do valor do 

investimento acima de 

103 748€ 

Superior a 309 693€  0% Superior a 311 242€ 0% 

Tabela 9 - Benefícios para pequenos investimentos na Holanda         

Fonte: Adaptado  (Belastingdienst, 2016)   

 

As deduções incluem para a I&D 60% dos custos (não incluiu os salariais) com esta 

atividade. Para despesas superiores a 1 milhão de €, o período estende-se por 5 anos, 20% 

ao ano, sendo a taxa de imposto efetiva de 5%. (PwC, 2015)  

Ainda para as atividades de I&D existiam reduções de imposto sobre os salários nos 

trabalhadores envolvidos nesta área para a criação de novos produtos, de 35% até 250 000€ 

e 14% para o excedente nos anos de 2014 e 2015. (PwC, 2015) Para 2016 já não podem ser 

deduzidos os custos salariais (Belastingdienst, 2016).  

Para empresários individuais há uma dedução fixa de 12 484€, sendo possível um 

acréscimo de 6245€ sobre certas condições (Belastingdienst, 2016).  

 

3.9 Hungria14 

A Hungria tem uma taxa de imposto de 10%, sendo que a partir dos 500 milhões HUF será 

de 19%. 

Os incentivos fiscais para investimentos com vista ao desenvolvimento são concedidos 

consoante a região, o montante e a indústria em questão15 (Deloitte, 2016b).  

                                                 
14 Tendo por base PwC (2015) exceto quando mencionada outra fonte. 



 

 

 

CAPÍTULO 3 – BENEFÍCIOS FISCAIS NA UNIÃO EUROPEIA 

50 

 

 São elegíveis entre outros os incentivos para empresas que invistam em pelo menos 100 

milhões HUF em pesquisa básica, aplicada ou experimental em projetos de 

desenvolvimento, projetos implementados em zonas de empreendedorismo ou projetos 

financiados por emissão de ações. Para projetos em PME’s o montante mínimo será de 500 

milhões. O incentivo máximo pode ir até 80%. 

Ao nível das PME’s para aquelas que solicitem financiamento na aquisição de ativos fixos 

tangíveis é possível deduzir 40% dos juros pagos relativos ao imposto devido (antes de 

2014) e 60% de dedução na aquisição de AFT posteriores a 31 de dezembro de 2013. A 

dedução máxima é de 6 milhões HUF (sendo excluídos alguns setores: transportes, 

agricultura, entre outros) e os salários dos trabalhadores devem ser mantidos de acordo 

com o que estipula a legislação.  

A denominada reserva de desenvolvimento (development reserve) permite que 50% do 

lucro antes de imposto seja atribuído como reserva. O valor máximo de reserva é de 500 

milhões HUF (2 milhões de €). Os recebimentos de royalties podem ser ainda deduzidos 

em 50% (Deloitte, 2016b)  

 

3.10 Irlanda  

A Irlanda ao tributar o rendimento das empresas a 12,5% tem aqui um importante 

incentivo para atrair investimento, dado o valor reduzido da mesma. Acrescentando outros 

fatores, nomeadamente a não tributação de fundos de investimento para não residentes 

(PwC, 2015). 

Com a Lei das Finanças de 2014 (Finance Act 2014, 2014) a limitação a ter em conta como 

referência às despesas de um ano base foi revogada. Sendo possível usufruir para a I&D de 

um crédito fiscal de 25% e adicionalmente uma dedução de 12,5% relativo a qualquer 

montante (PwC, 2015). Estas novas medidas entraram em vigor desde 1 janeiro de 2015.  

                                                                                                                                                    
15 Estes incentivos podem ser concedidos para investimentos onde: VAL é de pelo menos 3 

bilhões HUF; VAL é de pelo menos 1 bilhão HUF e se nos quatro anos seguintes ao 

primeiro ano em que o incentivo é concedido se verifique as duas condições seguintes. O 

número médio de trabalhadores aumentou 150 em comparação com o ano anterior ou a 

média dos três últimos anos (para certas áreas o valor diminui para 75); e os custos anuais 

com salários aumentaram 600 vezes o salário mínimo em comparação com custos salariais 

anteriores ao investimento ou a média dos três últimos anos. 
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Existe um crédito fiscal separado para remodelação ou construção de edifícios a serem 

utilizados para atividades de I&D, em que pelo menos 35% do edifício seja dedicado para 

esta atividade. O crédito será de 25% e a dedução será feita de acordo com a quantidade 

que diz respeito a I&D. (Deloitte, 2014) 

Para 2016 foi introduzido Knowledge development box (KDB), em que as invenções 

patenteadas e os softwares (ativos qualificados) são tributados à taxa efetiva de 6,25% 

(Finance act, 2015). Esta medida surgiu para combater a problemática dos BEPS e 

pretende que sejam tributados com esta taxa as atividades que sejam predominantemente 

realizadas na Irlanda. As PME’s podem também beneficiar-se deste regime mesmo não 

tendo inovações patenteadas, neste caso tem de cumprir outros requisitos (certificação de 

uma agência independente do governo) (Irish Tax Institute, 2016). 

A propriedade intelectual passa a ter disponível uma dedução a 100% que anteriormente 

era de 80% (PwC, 2015).  

As start-ups podem ainda beneficiar de um alívio no imposto empresarial desde 2009 até 

201816, com a aquisição de ativos intangíveis. A isenção aplica-se por 3 anos, em que o 

imposto não exceda os 40 000€ anuais. Caso não existam lucros nos três primeiros anos o 

benefício pode ser transportado para os anos seguintes. (Irish Tax Institute, 2016) 

 

3.11 Itália17 

Ao longo dos últimos anos a Itália tem evoluído ao nível da legislação fiscal em detrimento 

da conjetura global. A taxa de imposto sobre as empresas (IRES - imposta sul reddito sulle 

società) é de 27,5% e o imposto regional sobre as atividades produtivas (IRAP) é de 3,9%. 

Estava prevista uma redução do imposto de 27,5% para 24,5%, mas a lei de estabilidade de 

2016 aboliu esta redução. 

No que respeita aos incentivos concedidos são sobretudo ao nível da I&D não só com o 

intuito de atrair investimento, mas também melhorar os níveis de empregabilidade. Sendo 

na prática extensível a várias áreas de conhecimento com explicita o Decreto-Lei. 

                                                 
16 Alterado até 2018 pela Lei das Finanças de 2015 (Finance act, 2015) 
17 Tendo em conta a Lei de Estabilidade de 2015, (Agenzia Entrate, 2016) 
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A Itália concede um crédito fiscal de 25 % para as empresas que investem em I&D, no que 

respeita aos anos de 2015 a 2019, até o montante máximo de 5 milhões €. Anteriormente à 

Lei de Estabilidade de 2015 o período era de entre 2014 e 2016, só para empresas com 

volume de negócios inferior a 500 milhões €, até um máximo de 2,5 milhões €. Sendo 

percetível a maior aposta neste tipo de medidas para alcançar os objetivos propostos.  

O crédito é aumentado para 50% para as despesas relacionadas com trabalhadores 

altamente qualificados. Sendo para efeito dedutíveis os gastos com este tipo de 

trabalhadores, dado que esta situação não se aplica para os trabalhadores em geral. 

Este crédito fiscal de 25% é condido para o excesso em relação à média dos três últimos 

anos fiscais anteriores ao ano em curso. Com a condição de pelo menos terem sido gastos 

30 000€ em pesquisa e desenvolvimentos, para cada um dos anos fiscais. Se não tiverem 

sido feitos investimentos nos três últimos anos anteriores, poder-se-á recorrer ao histórico, 

embora sujeito ás condicionantes existentes. 

A Lei de Estabilidade de 2015 veio ainda introduzir uma medida inédita, o alívio fiscal 

para os rendimentos resultantes de direitos autorais de software, patentes, marcas, desenhos 

e modelos, fórmulas e informação relacionadas com experiências adquiridas no setor 

industrial, comercial ou científico que estejam legalmente protegidos, o chamado regime 

de patentes. 

Desde 2013 até 2016 estão ainda em vigor benefícios fiscais para o investimento em start-

ups para I&D, com deduções iguais a 20% dos valores investidos. Desde que o valor 

mínimo em despesas em I&D seja igual ou superior a 15% das receitas ou custos totais e o 

investimento máximo elegível é igual a 1,8 milhões € anuais (OCDE, 2015). 

 

3.12 Letónia 

A Letónia pratica uma taxa de imposto sobre o lucro das empresas de 15%. Ao nível das 

microempresas existe um regime de diminuição de taxas (micro-business tax). Para todas 

aquelas que obedecerem às condições de acesso18 ao regime em questão beneficiam duma 

                                                 
18 As condições de acesso ao regime são: os acionistas serem pessoas físicas, o volume de negócios não 

exceder 100.000 € (EUR), o número de trabalhadores não exceder os cinco em qualquer momento, os 

membros do conselho serem simultaneamente funcionários e os salários não ultrapassem os 720€/mês. (PwC, 

2015). 
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taxa de imposto de 9% até um lucro de 7 000€. A partir desse limite as taxas serão de 11% 

para 2015, 13% para 2016 e 15% para 2017, sendo que antes de 2015 não existiam estas 

condicionantes. Para certas situações a taxa ainda acresce, como é o caso de o limite de 

funcionários ser ultrapassado, em que o acréscimo será de 2% por trabalhador extra, se o 

volume negócios ultrapassar os 100 000€ o excesso será tributado a uma taxa de 20% e se 

o salário for superior a 720€ por mês o excesso também será tributado a 20%. (PwC, 2015)   

Alívio de imposto para investimentos superiores a 10 milhões de euros para indústrias na 

aquisição de ativos ou para aqueles que não são utilizados (edifícios e estruturas 

classificadas como edifícios industriais, equipamentos tecnológicos, telecomunicações). O 

crédito de imposto será de 25% do montante do investimento realizado, sendo de 15% para 

investimentos superiores a 50 milhões de euros. Estes devem ser concluídos num prazo de 

5 anos, após se verificar o alívio fiscal. (PwC, 2015)  

Para as atividades de I&D existe a possibilidade de deduzir as despesas relacionadas com a 

atividade. Nomeadamente com os custos salariais diretos dos trabalhadores de I&D e 

contratos de serviços de I&D celebrados com instituições científicas e laboratórios 

acreditados na UE/EEA. A dedução para estes gastos é de 300% (Deloitte, 2016c).  

Existem ainda certos benefícios para algumas regiões do país (zonas económicas especiais 

– ZEE) ao nível do imposto sobre as empresas e também benefícios fiscais imobiliários. A 

redução de imposto pode ir até 80%. No cálculo dos 15% de taxa com esta redução obtém-

se uma taxa efetiva de 3% (PwC, 2015).  

 

3.13 Lituânia 

É aplicada na Lituânia uma taxa de 15% sobre o rendimento das empresas e para PME’s 

são tributadas a 5% caso tenham menos de dez empregados e menos de 300 000€ de 

receitas anuais (Deloitte, 2016d).  

O programa de incentivos aos projetos de investimento permite ás entidades envolvidas 

reduzir o lucro tributável até 50% dos custos de aquisição de certos ativos (maquinaria e 

equipamento, computadores e equipamentos de comunicações, software e direitos de 

propriedade intelectual (IP)), sendo alargada desde 2004 a camiões, reboques e 

semirreboques. Caso os custos excedam os 50%, estes podem ser transportados nos quatro 

anos seguintes. (PwC, 2015) O programa está disponível até 2018 (Deloitte, 2016d).  
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Para a I&D existe a possibilidade de serem deduzidas as despesas até 3 vezes no período 

de tributação em que ocorrem (PwC, 2015) e o regime de aceleração de depreciações é 

possível para certos ativos (EY, 2014). 

 

3.14 Luxemburgo19 

A taxa de tributação é de 20% para os primeiros 15 000€ de lucro tributável e 21% para os 

restantes acrescida de uma sobretaxa de 7%. 

Ao nível do investimento o Luxemburgo prevê dois tipos de créditos fiscais. Um crédito 

fiscal de 12% para o aumento dos ativos tangíveis, que é calculado através da diferença 

entre o valor atual de todos os ativos e o valor de referência designado para esses bens. 

Acresce ainda um crédito fiscal de 7%20 para novos investimentos até os 150 000€ e um 

crédito de imposto de 2% para o excedente. São elegíveis nomeadamente ativos tangíveis, 

investimentos na instalação de aquecimento, investimentos em edifícios. Excluem-se deste 

regime os investimentos em bens imóveis, ativos intangíveis e veículos (exceto o que seja 

permitido pela lei).  

Ao nível da I&D os incentivos fornecidos são de ordem financeira e não ao nível fiscal. 

Embora se possam incluir nesta rubrica os incentivos ficais da propriedade intelectual, 

neste caso já existe um regime específico. O regime em questão prevê uma isenção fiscal 

de 80% relativo ao lucro que decorre do uso e os direitos de usar a PI21. A alienação de 

direitos de autor também beneficia da isenção de 80%  

Existem ainda vários incentivos, mas enquadrados noutras áreas, nomeadamente para 

serviços financeiros, empresas de navegação, entre outras.  

 

3.15 República Checa22 

A República Checa alterou a sua legislação ao longo dos últimos anos para ir de encontro 

aos regulamentos comunitários, portanto a Lei 586/1992 que aprovou o imposto sobre as 

sociedades já sofreu algumas mudanças, nomeadamente no regime dos incentivos fiscais. 

                                                 
19 Tendo em conta PwC (2015). 
20 Se forem investimentos que favoreçam a proteção do ambiente, as economias em energia ou a criação de 

emprego para deficientes os valores anteriormente referidos aumentam para 8% e 4%.  
21 Incluem patentes, marcas, design, direitos de autor sobre software, entre outros. 
22 Tendo por base KPMG (2015) exceto quando mencionada outra fonte. 
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As novas alterações que entraram em vigor em maio de 2015 pretendiam fomentar a 

atração de investimento. Com as novas alterações existem novas deduções ao nível do 

investimento para certos setores de atividade, nomeadamente para I&D. Atualmente as 

empresas são tributadas com uma taxa de 19%. 

Há uma isenção de imposto para empresas novas até 10 anos e um alívio até 10 anos para 

empresas já existentes. Se cumprirem certas condições, que se descrevem de seguida. 

 Indústria de transformação:  

o Mínimo de investimento em ativos fixos tangíveis e intangíveis 100 

milhões CZK (3,6 milhões €), sendo para algumas regiões 50 

milhões CZK, em que sejam criados pelo menos 20 novos posto de 

trabalho. 

 Centros Tecnológicos: 

o Mínimo de investimento em ativos fixos tangíveis e intangíveis 10 

milhões CZK (360 000€) dos quais pelo menos 5 milhões têm de ser 

investidos em máquinas novas. Pelo menos têm de ser criados 20 

novos postos de trabalho. 

 Centros de serviços estratégicos23: 

o Criação de pelo menos 40 novos posto de trabalho para centros de 

desenvolvimento de software ou 100 novos postos de trabalho para 

centros de serviços compartilhados (Moore Stephens, 2015).  

Os investimentos devem ser ainda mantidos no mínimo por 5 anos e os ativos do projeto 

não podem ser adquiridos antes da submissão do projeto. É possível deduzir pelas 

empresas, os custos com educação (ao nível do secundário e ensino superior nas 

instalações da empresa). Para investimentos superiores existem outros benefícios que 

reduzem precisamente os benefícios ao nível fiscal em detrimento de benefícios 

monetários. 

Portanto, existirá um alívio fiscal para 1) novas empresas, em que o benefício é completo, 

excluindo o imposto sobre os juros); 2) empresas já existentes o montante elegível para a 

isenção fiscal consiste na diferença entre o montante que estaria disponível se fosse uma 

                                                 
23 Centros de serviços compartilhados, centros de Desenvolvimento de Software, centros de reparação de alta 

tecnologia, centros de dados e centros de apoio ao cliente (call centers). 
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nova empresa e a média do imposto dos três anos imediatamente anteriores ao primeiro 

ano em que o benefício é solicitado. Este último valor é ajustado pela taxa de inflação e a 

taxa de imposto atual. Serve para restringir os lucros adicionais provenientes da expansão. 

O auxílio estatal é concedido até ao máximo de 25% (de acordo com as regras da UE) dos 

custos totais elegíveis do projeto. Os auxílios concedidos não devem ultrapassar os 

máximos previstos para cada região, sendo que a cidade de Praga está excluída dos 

incentivos ao investimento.  

Para além da dedução das despesas na totalidade acresce uma dedução igual a 200% dos 

custos de implementação dos projetos de I&D (Moore Stephens, 2015). 

 

3.16 Roménia24 

A Lei 227/2015 aprova o Código Fiscal Romeno (Parlamentul Român, 2015) para 2016, 

em que a taxa de imposto para as empresas mantém-se em 16% (art. 17º) e para as 

microempresas25 3%. Está em vigor o regime de depreciação acelerado (art. 28º). 

A I&D também aufere de benefícios ao nível das deduções. É possível obter uma dedução 

adicional de 50% nas despesas de I&D (art. 20º). Neste já pode ser usado o método de 

depreciação acelerado. 

Existe um regime de isenção para os lucros reinvestidos a vigorar desde 1 de julho de 2014 

até 31 de dezembro de 2016. Para obter a isenção de imposto o lucro deve ser reinvestido 

em equipamentos tecnológicos novos para fins comerciais e deve ser usado por mais de 

metade da vida útil do equipamento, mas não ultrapassando os 5 anos. O método de 

depreciação não pode ser o método de depreciação acelerado. (art. 22º) 

 

 

 

 

                                                 
24 Tendo em conta a Lei 227/2015 da Roménia, (Parlamentul Român, 2015) 
25 Consideram-se microempresas para este efeito: aquelas que não obtenham rendimentos relacionados com 

atividade bancária, seguros, mercados de capitais, jogos de azar, consultoria e gestão; o volume de negócios 

seja inferior a aproximadamente 65 000€; as ações não são detidas por entidades do estado e locais; não estar 

envolvido num processo de liquidação (PwC, 2015). 
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País 

Taxa de imposto 

empresarial 

(normal) 

Benefícios 

Alemanha 15% - 

Áustria 25% - Prémio de imposto em dinheiro: 12% (até 

31/12/2015 era 10%) para despesas em I&D. 

-Deduções para as despesas com I&D. 

Bélgica 33% -Regime de patentes: dedução de 80% dos 

rendimentos ao LT; 

-Crédito fiscal: 5%-8% de dedução possível 

para I&D; 

-Isenção imposto nos salários para I&D; 

-Investimentos em poupança de energia, I&D, 

patentes: dedução de 13,5%. 

Bulgária 10% - Redução do imposto de 10% no investimento 

em ativos fixos tangíveis. 

Croácia 20% -Créditos fiscais para investimentos: 

 50% (investimentos até 1 milhão € e 

com 5 trabalhadores) 

 75% (investimentos entre 1 milhão a 3 

milhões € e com 10 trabalhadores) 

 100% (investimentos superiores a 3 

milhões € e com 15 trabalhadores) 

-Redução do imposto em 50% para micro 

empreendedores (investimento de 50 000€ e 

criação de novos 3 postos de trabalho); 

-Redução da base tributável até 150% das 

despesas em I&D. 

Espanha 28% para 2015; 

25% para 2016; 

- Investigação e Desenvolvimento (limite 

créditos fiscais: 25% imposto a pagar): 

 Crédito fiscal de 25% sobre as despesas; 

 Incremento fiscal de 42% sobre o valor 

das despesas que exceda a média dos 2 

anos anteriores; 
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 Crédito de 17% sobre os salários; 

 Crédito de 8% sobre os valores 

investidos em ativos fixos tangíveis e 

intangíveis; 

 Crédito de 12% para inovações 

tecnológicas em produtos já existentes; 

-Regime de patentes: isenção em 50% do 

imposto sobre os rendimentos da conceção 

destes ativos; 

- 60% do lucro líquido da concessão e venda de 

ativos intangíveis está isento do lucro tributável. 

França 33,33%  - Crédito fiscal de 30% sobre gastos até 100M€ 

e 5% sobre os gastos excedentes; 

-Dedução dos gastos em I&D; 

-Crédito fiscal da inovação: 20% para PME’s na 

fase do protótipo; 

-Redução do imposto em 15% com a venda ou 

cessão de patentes; 

-Dedução dos custos com aquisição de patentes 

(pode ser total). 

Holanda 20% - até 200 

000€; 

25% excedente; 

-Regime de inovação: para rendimentos de 

patentes, com uma taxa efetiva de imposto de 

5%; 

-Dedução para pequenos investimentos; 

-Deduções de 60% dos custos em I&D (não 

inclui salários); 

-Deduções de salários (atinge os 35% de 

redução, incluindo SS);  

-Dedução fixa para empresários individuais de 

12 484€, comum possível acréscimo de 6 245€. 

Hungria 10% - até 500 

milhões HUF; 

19 % excedente;  

-Redução do imposto até 80% para projetos que 

promovam o desenvolvimento (depende da 

região do país o benefício); 
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-Dedução de 40% e 60% dos juros pagos 

aquando da utilização de financiamento para 

adquirir ativos fixos tangíveis para PME’s 

(dedução máxima 6 milhões HUF); 

-Reserva de desenvolvimento: 50% do lucro 

antes de imposto constituído como reserva 

(máximo 500 milhões HUF -2 milhões de €).   

Irlanda 12,5% -Crédito fiscal de 25% em I&D e dedução de 

12,5%; 

-Dedução a 100% da PI; 

-Dedução para remodelação ou construção de 

edifícios para a prática de I&D em 25%; 

-Isenções para start-ups com a aquisição de 

ativos intangíveis. 

Itália 27,5% -Investigação e Desenvolvimento (I&D): 

 Crédito fiscal de 25%; (crédito sobre o 

excesso resultante da média dos 3 

últimos anos) 

 Crédito fiscal de 50% para despesas com 

trabalhadores altamente qualificados; 

 Para start-ups: dedução de 20% do valor 

investido em I&D. 

-Regime de patentes: isenção fiscal nos 

rendimentos resultantes de patentes. 

Letónia  15% 

 

-Crédito fiscal de 25% (investimentos superiores 

a 10 milhões €) e 15% (investimentos superiores 

a 50 milhões €); 

-Dedução em 300 % das despesas de I&D 

(custos salariais e contratos de serviços com 

instituições); 

-Redução do imposto em 80% (taxa efetiva de 

imposto 3%) para algumas regiões do país; 

Lituânia 15% -Redução do lucro tributável até 50% dos custos 

de aquisição em projetos de investimento na 
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aquisição de ativos; 

-Dedução das despesas até 3 vezes (300%) para 

I&D; 

-Regime de aceleração de depreciações. 

Luxemburgo 20% até 15 000€; 

21% excedente; 

-Crédito fiscal de 12% no aumento dos ativos 

fixos tangíveis; 

-Crédito fiscal de 7% para novos investimentos 

até 150 000€ e 2% para o excedente; 

-Isenção fiscal para a PI em 80% desse lucro. 

República Checa 19% -Isenções de imposto para novas empresas (10 

anos) e mais reduzidos para empresas já 

existentes, nas áreas: 

 Indústria de transformação; 

 Centros tecnológicos; 

 Centros de serviços estratégicos; 

- Dedução de 200% dos custos de 

implementação dos projetos de I&D; 

Roménia 16% 

 

- Isenção dos lucros reinvestidos em 

equipamento tecnológico (1/07/2014 até 

31/12/2016); 

-Dedução adicional de 50% nas despesas de 

I&D; 

-Regime de aceleração de depreciações. 

Tabela 10 - Síntese benefícios fiscais ao investimento por país da UE     

Fonte: Elaboração própria 

 

 

3.17. Reflexões sobre os benefícios fiscais na UE 

A investigação dos diferentes regimes de benefícios fiscais permite verificar que os países 

optam por um conjunto de benefícios muito idêntico entre eles, desde reduções de taxas, 

créditos fiscais ou mesmo isenções.  

Ao nível da I&D, em geral, quase todos os países têm uma aposta nestes incentivos, sendo, 

esta modalidade considerada muito relevante para os estados. As estratégias da UE “2020 
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European Strategy” estabelecidas em 2012 e outros trabalhos elaborados anteriormente 

com o objetivo da aposta no investimento na área da I&D, ajuda a justificar a semelhança 

dos benefícios atribuídos a par da concorrência entre os países. 

Aliado às atividades de I&D está o regime de patentes e outros rendimentos de propriedade 

intelectual. O regime de patentes (patent box regime) foi implementado pela primeira vez, 

em 1973, na Irlanda. Tendo surgido na França em 2000, Bélgica e Holanda em 2007, 

Espanha e Luxemburgo em 2008, Portugal e Itália em 2014. Percebe-se, portanto, a 

influência que este tipo de incentivos tem nos países vizinhos, afetados pela questão da 

concorrência, uma vez que hoje em dia são muitos os países que apresentam algumas 

regalias na tributação deste tipo de ativos intangíveis.  

O regime das patentes aquando do aparecimento do Código de Conduta foi sujeito à 

análise deste, devido às dúvidas que estes regimes provocavam ao nível da concorrência 

fiscal. O regime de patentes também teve de ser alvo de aprovação por parte da OCDE 

devido ao método de avaliação em termos económicos. Com vista à proteção da evasão 

fiscal, as vantagens derivadas do regime de patentes passariam a estar relacionadas com as 

despesas de I&D, sendo que os países poderiam nestas condições atribuir uma taxa 

preferencial para os rendimentos de PI (Sakar, 2015).   

A propósito ainda da Irlanda com um histórico na implementação de benefícios fiscais para 

aumentar a competitiva do regime fiscal, merece particular atenção. Os benefícios 

atribuídos e as taxas baixas podem ser um caso crítico para os restantes EM, de notar que 

vários destes regimes já foram e estão a ser tidos em atenção pelas principais instituições 

(UE, OCDE), nomeadamente o mais recente regime de patentes, Knowledge development 

box.  De notar que a Irlanda apresenta ainda uma das taxas mais baixas a nível europeu na 

tributação dos rendimentos empresariais, 12,5%. 

No que se refere à dedução de lucros reinvestidos (DLRR no caso português) a Roménia 

apresenta também um regime para os equipamentos tecnológicos, sendo que no caso 

Português se concede uma dedução à coleta e a Roménia apresenta isenção fiscal para os 

lucros reinvestidos em equipamento. 

A Croácia, Letónia, Luxemburgo e Holanda aplicam benefícios idênticos ao que estipula o 

RFAI Português. A Holanda numa escala muito inferior visto que o benefício em causa se 

caracteriza para pequenos investimentos. Para o Luxemburgo o incentivo é um pouco mais 
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reduzido (7% em relação a 25% em Portugal) e para investimentos menores (investimentos 

até 150 000€), sendo só elegíveis para novos investimentos. A Croácia possuiu benefícios 

para investimentos avultados que se apresentam como bastante atrativos, com créditos 

fiscais bastante consideráveis (50%, 75% e 100%). A Letónia com um regime muito 

idêntico ao nacional, só diferenciando nos montantes de investimento, com investimentos 

de 10 milhões € (crédito fiscal de 25%) e 50 milhões € (crédito fiscal de 15%), ao contrário 

de Portugal que tem investimentos para até 5 000 000€ (25%) e superiores a 5 000 000 € 

(10%). 

Nas isenções de imposto, algo que em Portugal não se verifica do mesmo modo, destaca-se 

o regime praticado na República Checa. Em que a isenção de imposto para novas empresas 

se traduz numa vantagem muito significativa para os setores que abrange. O mais 

semelhante que acontece em Portugal pode ser o regime de investimento produtivo, apesar 

de ainda assim ser bastante diferente, partilhando apenas o objetivo de estimular a 

produtividade. Sendo na opinião desta autora um regime bastante interessante para 

estimular o investimento. A destacar ainda a Hungria com uma redução de imposto 

significativa com vista a estimular as regiões com mais carência de investimento. 

Portugal tem uma oferta bastante considerável em termos de benefícios, com um código 

próprio ao contrário de outros EM. O que se traduz numa vantagem, no critério da 

simplicidade. Em certos países as empresas chegam a renunciar aos incentivos por causa 

dos custos em mantê-los (James, 2009), dada a complexidade dos mesmos.  
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CAPÍTULO 4 – INVESTIMENTO ESTRANGEIRO E 

BENEFÍCIOS FISCAIS  
 

4.1. Investimento direto 

 4.1.1. Conceito Investimento Direto Estrangeiro (IDE) 

O Investimento direto corresponde à existência de um controlo significativo e 

correspondente influência sobre uma empresa, em que habitualmente se traduz numa 

relação duradoura. O grau de influência é o elemento diferenciador para se considerar 

investimento direto, em que a relação far-se-á pela participação no capital, com poder de 

voto. (Banco de Portugal, 2015) 

O IDE assume grande relevância para as instituições europeias, já que o conceito está 

legislado e preocupa-se em grande medida com a exatidão da informação recolhida.  

O Regulamento (CE) nº184/2005 (Parlamento Europeu e do Conselho, 2005) define IDE 

como: 

“O investimento directo estrangeiro é a categoria de investimento internacional que 

reflecte o objectivo de uma entidade residente numa economia (investidor directo) 

obter um interesse duradouro numa empresa residente numa economia diferente da 

do investidor (empresa de investimento directo). «Interesse duradouro» implica a 

existência de uma relação de longo prazo entre o investidor directo e a empresa e 

um grau significativo de influência por parte do investidor na gestão da empresa de 

investimento directo. O investimento directo abrange a transacção inicial entre as 

duas entidades — ou seja, a transacção que estabelece a relação de investimento 

directo — e todas as transacções subsequentes entre ambas e entre empresas filiais, 

estejam ou não constituídas em sociedade.” (p.31) 

 

Anteriormente, o IDE caracterizava-se segundo o Banco de Portugal por ser um indicador 

da existência de uma relação de investimento entre o país de origem e de cada investidor 



 

 

 

CAPÍTULO 4 – INVESTIMENTO ESTRANGEIRO E BENEFÍCIOS FISCAIS 

64 

 

não residente nesse país, que detém “pelo menos 10% do capital social da empresa de 

investimento directo residente” (Banco de Portugal, 1996b, p. 23), tendo sido revogada a 

presente norma em 2010.  

O Regulamento (CE) nº184/2005 (Parlamento Europeu e do Conselho, 2005) define ainda 

algumas questões importantes no apuramento dos dados. A nível nacional a legislação em 

vigor atribui a compilação da balança de pagamentos e posição de investimento 

internacional (indicadores IDE) ao Banco de Portugal. Para que exista a menor 

probabilidade de erro possível, dado que os países baseiam algumas das suas políticas 

nestes indicadores, foi regulada pela Comissão esta temática, no citado regulamento. O 

IDE é um importante fator na tomada de decisão das políticas económicas. 

A crise económica de 2008 e o resgate financeiro a que Portugal esteve sujeito, reforçou e 

melhorou as regras em relação ao IDE a nível europeu e nacional, na recolha dos dados, 

dada a importância destes indicadores macroeconómicos na tomada de decisão dos 

governos (Banco de Portugal, 2015).  

Pode-se mencionar ainda o investimento em dois sentidos, o investimento feito por não 

residentes num dado país (inward) e o investimento feito por residentes num país 

estrangeiro (outward). Aqui focar-se-á no investimento feito por não residentes nos países 

analisados. 

 

4.1.2. Modalidades Investimento Direto Estrangeiro (IDE) 

O IDE inclui as seguintes modalidades: 

 Aquisição/alienação de ações das empresas investidoras não residentes; 

 Constituição de novas empresas;  

 Aquisição/alienação total ou parcial de empresas residentes já constituídas;  

 Aumentos de capital;  

 Lucros reinvestidos;  

 Prestações suplementares de capital;  

 Empréstimos concedidos pelos investidores diretos a não residentes; 
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 Empréstimos concedidos às empresas investidoras (Banco de Portugal, 

1996a)26. 

Excluem-se operações financeiras como a dívida entre bancos, transações sobre moedas 

investimentos em fundos de investimento, derivados financeiros e as opções sobre ações 

(Banco de Portugal, 2015).  

Segundo Easson, na sua obra Taxation of Foreign Direct Investment, as modalidades mais 

frequentes de IDE são a aquisição de uma empresa já existente, criação de uma nova 

empresa e o investimento adicional ou reinvestimento num projeto já em curso (citado por 

Cunha, 2006).  

O IDE pode ser ainda encarado numa outra perspetiva (Easson, 2004), a de mercado ou de 

exportação. Esta distinção relaciona-se com o tipo de objetivos que os investidores 

perseguem. Os investidores quando têm por objetivo o acesso ao mercado do país recetor 

entende-se como uma perspetiva de mercado. Na perspetiva da exportação, os investidores 

fixam-se no país em questão pelas regalias que podem daí obter, por uma questão de 

eficiência produtiva. Num mercado comum, estes dois fatores são compatíveis, ao que 

acresce que a dimensão do mercado deixa de ser relevante na decisão de investimento, 

realçando outro tipo de fatores como as infraestruturas, estabilidade política e do sistema 

fiscal, benefícios fiscais atribuídos, entre outros, mostrando a pertinência dos fatores que 

por vezes são menosprezados.    

Quando o motivo se prende com a questão do acesso ao mercado, os outros fatores não têm 

grande relevância na medida em que não é possível substituir a localização, apesar desses 

fatores também existirem (Andrade, 2002). Torna-se por isso, mais pertinente a análise 

quando a perspetiva será de exportação. Neste último caso os diferentes fatores de atração 

tomam maior relevância e para além disso esta última questão leva à concorrência fiscal 

entre os países. 

Para medir o IDE ao nível da UE existem três indicadores: fluxos, posição e lucro. A 

distinção entre fluxos e posição faz-se pelo momento de ocorrência. Enquanto que, os 

fluxos correspondem a atividades que acontecem num determinado período, as posições 

                                                 

26De acordo com DL nº337/90, de 30-10 e revogado a 15 de janeiro de 2010, de acordo 

com a nova legislação comunitária. 
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dizem respeito ao nível de ativos e passivos num determinado momento do tempo, ou seja, 

a diferença entre duas posições é explicada pelos fluxos. (Banco de Portugal, 2015) 

O indicador de fluxos de IDE diz respeito a novos investimentos durante um período e 

corresponde ao capital social, os lucros reinvestidos e outro capital (empréstimos). O 

capital social inclui as participações em sucursais, ações em filiais e outras contribuições 

como maquinaria. Os lucros reinvestidos constituem-se pelos ganhos não distribuídos na 

parte que corresponde ao investidor direto (proporcional ao capital social). Os outros 

empréstimos dizem respeito a títulos de dívida e créditos comerciais entre investidores 

diretos. (Eurostat, 2013) 

As posições de IDE subdividem-se entre ganhos de capital social e ganhos reinvestidos e 

outro capital. O capital próprio da empresa e as reservas inserem-se no capital social e 

ganhos reinvestidos. O outro capital corresponde à dívida entre investidores diretos e a 

empresa de investimento direto. (Eurostat, 2013) 

Os lucros de IDE correspondem aos proveitos dos investidores diretos, dividendos, lucros 

reinvestidos e juros. (Eurostat, 2013) 

 

4.2. Benefícios fiscais e as decisões de investimento 

O caráter extrafiscal no conceito dos benefícios fiscais toma grande relevância na ligação 

com o IDE, uma vez que os benefícios são criados com fins para além de razões fiscais.  A 

existência de atenuantes na tributação dos países tem como objetivo o estímulo da 

economia através de um maior investimento, tanto interno como externo e se os restantes 

fatores forem muito semelhantes, as políticas fiscais podem influenciar a decisão.  

De entre os fatores de atratividade apresentam-se dois grupos, os fiscais e não fiscais. De 

entre os vários fatores não fiscais, os mais relevantes são o tamanho do mercado, 

infraestruturas, estabilidade económica, políticas, custos dos recursos, custos financeiros, 

entre outros. Da parte dos fatores fiscais tem-se as taxas de imposto, os 

incentivos/benefícios fiscais e a simplicidade, transparência e estabilidade do regime fiscal. 

Os estudos relativos à importância do fator fiscal nas decisões de investimento foram 

evoluindo. Markusen (1995) referia que na grande generalidade das empresas a localização 

da produção era independente de razão fiscais, como afirmava “escolhem a localização da 
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produção no estrangeiro, e em seguida instruem os seus departamentos fiscais para 

minimizar os impostos” (p.171). Posteriormente, os estudos começaram a reunir algum 

consenso, em que o fator fiscal passou a ser tido em consideração. Hines (1999) aponta que 

através dos estudos existentes pode-se aferir uma elasticidade à taxa de tributação 

(marginal) de aproximadamente –0,6 o que na perspetiva do autor é suficiente para as 

políticas fiscais serem consideradas em sede de IDE. O maior ou menor peso nas decisões 

de investimento também vai variar consoante o tipo de atividade. Easson (2004) sugere 

ainda que cerca de 20% do IDE é influenciado pelos incentivos fiscais, embora esta 

percentagem possa variar de país para país.  

Apesar de tudo, para os investidores os benefícios fiscais não são um fator fundamental, os 

benefícios funcionam mais como uma barreira ao investimento do que de atração (OCDE, 

2003), ou seja, não vão optar por um país pelo seu regime, mas vão excluí-lo se não 

apresentar certas regalias. Pode-se referir que o fator tributário mostrar-se-á como um 

desequilibrador no momento da decisão. 

Ao nível dos fatores fiscais, existem fatores mais relevantes que outros, verificando-se ao 

longo dos anos que esta temática tem sido alvo de análise. O autor Foley, na sua obra 

Investment incentives and subsidies, de 1995, apresentou um estudo a investidores sobre o 

peso de cada fator na decisão de localização do investimento, numa escala de 1 a 4 (1-

crucial; 2- importante; 3- de alguma importância; 4- não importante), concluindo que os 

fatores mais relevantes consistiam na taxa de imposto (2,5) e isenções temporárias de 

tributação -tax holidays- (2,2), fatores como os subsídios de I&D tiveram pouca 

importância, segundo o estudo (citado por Easson, 2004). 

De Mooij e Ederven (2003) concluíram que, em média, um aumento de 1% na taxa de 

imposto reduzia o IDE em 3,3%. 

Outro estudo desenvolvido em 1996 pela Deloitte e Touch apresentado na obra “Foreign 

Firms Unaware of Member States: Tax Incentives”, baseava-se numa amostra com 100 

gestores, de empresas a atuar na União Europeia, e concluiu que os fatores mais apreciados 

consistiam nas taxas mais baixas de imposto (51%), seguido de regimes de provisões e 

depreciações mais favoráveis (citado por Easson, 2004). A literatura é unânime na 

importância das taxas de imposto como um dos fatores mais relevantes para os investidores 

no que respeita aos fatores de natureza fiscal.  
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Um estudo desenvolvido no âmbito dos incentivos à I&D, concluiu ainda que os incentivos 

fiscais para I&D aumenta a intensidade desta atividade e ainda que as políticas nacionais 

para estimular o investimento privado podem ser anuladas pelas políticas externas, 

realçando a importância de ter em conta a dependência espacial das políticas públicas   

(Montmartina & Herrera, 2015). 

Na tabela 11 apresentam-se os fluxos de IDE sobre o PIB (Produto Interno Bruto), para ser 

possível fazer uma comparação entre eles. Segundo os critérios da OCDE o indicador de 

IDE relativo aos fluxos tem em conta lucros distribuídos, lucros reinvestidos, rendimentos 

de juros, capital e dívida. (OCDE, 2009)  

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Áustria 3.43 1.46 6.60 1.70 2.36 0.70 2.52 0.98 1.36 2.18 1.02 

Bélgica 8.87 14.38 19.81  12.58 8.94 14.86 1.31 2.62  6.83 

República 
Checa 

8.57 3.52 5.53 2.74 1.42 2.97 1.02 3.88 1.75 2.68 0.67 

Estónia 19.98 7.87 10.40 7.56 9.36 7.74 4.34 6.77 2.16 1.91 0.97 

França 1.51 1.09 2.38 1.28 1.14 0.52 1.11 0.60 1.22 0.01 1.64 

Alemanha 1.66 1.85 2.33 0.22 0.70 1.92 1.80 0.80 0.28  0.40 

Hungria 6.85 5.94 2.84 4.02 1.54 1.69 4.51 11.34 2.53 5.41  

Irlanda   9.16  10.93 19.45 9.75 20.76 19.57 14.92 82.80 

Itália 1.08 2.02 1.83  0.92 0.43 1.51 0.00 1.14 0.92 0.83 

Luxemburgo 16.16 75.88  20.30 41.02 68.12 22.66 7.90 24.87 18.61 42.56 

Holanda 5.76 1.91 14.26 0.61 4.52  2.73 2.43 5.94 5.94 8.91 

Polónia 2.70 4.25 4.63 2.32 2.30 2.67 3.02 2.49 0.69 2.36 1.56 

Portugal 2.21 3.47 1.28 0.80 0.53 0.63 2.45 4.14 1.06 3.32 3.71 

Espanha 2.35 2.58 4.84 4.80 0.91 2.82 2.18 1.84 3.29 2.39 1.93 

Suécia 2.99 6.56 5.91 7.17 2.35 0.03 2.30 3.01 0.84 0.62 2.59 

Tabela 11 – Fluxos de IDE, em % do PIB

Fonte: OCDE 

Como anteriormente referido, os incentivos fiscais por si só não explicam a decisões de 

investimento, existindo posições contraditórias sobre o tema. Acresce ainda que os fluxos 

de IDE podem não captar verdadeiramente as decisões de localização, uma vez que o 

investimento feito no estrangeiro pode não traduzir uma saída de fluxo de capital, dado que 

esse investimento pode ser financiado com capital igualmente estrangeiro (Andrade, 2002). 

No entanto, é relevante perceber o tipo de benefícios que são praticados pelos países mais 

atrativos ao nível do IDE em oposição aos restantes. 
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Dos valores apresentados de IDE para não residentes, o que mais se destaca por se 

apresentarem muito acima da média em relação aos restantes são a Irlanda e o 

Luxemburgo, mostrando-se como muito atrativos. Com efeito, a Irlanda tem uma taxa 

baixa relativamente aos restantes países comunitários (12,5%) e em termos de benefícios 

fiscais não apresenta um regime que se destaque em demasia relativamente aos restantes, 

sendo de destaque os créditos fiscais para as atividades de I&D, apesar de não ser um 

regime exclusivo. O Luxemburgo com uma taxa de 20% tem alguns incentivos ao 

investimento bastante interessantes, o que permite reduzir valores consideráveis de 

investimentos feitos.  

A Holanda e a Bélgica têm bons índices de investimento, apesar de serem bastante 

inferiores aos referidos anteriormente. O regime de benefícios holandês caracteriza-se por 

apresentar deduções em diferentes áreas, nomeadamente ao nível de pequenos 

investimentos e no setor da I&D e o regime belga é bastante semelhante ao irlandês com 

algumas deduções em I&D e na propriedade intelectual. 

Por tudo isto, é percetível que os valores de investimento não são explicados, como a 

revisão da literatura conclui, pelos benefícios fiscais, além disso pode-se compreender que 

os países que já têm os níveis de IDE mais consolidados, não apresentam uma grande 

preocupação com os benefícios estudados neste trabalho, como é o caso da Irlanda. Não 

existe, portanto, uma tendência clara entre os países com valores superiores de IDE e o tipo 

de benefícios.  

Com efeito, torna-se relevante explorar o contrário, isto é, os países que não são tão 

atrativos de investimento e que procuram junto dos benefícios fiscais melhorar o indicador. 

Percebe-se pela análise que os países com os índices de IDE mais baixos e economias 

menores têm um conjunto de benefícios mais vasto, uma justificação para este facto pode-

se relacionar com a introdução de benefícios no sistema fiscal ser mais fácil do que 

melhorar outros fatores de atratividade. De entre os países menos atrativos em IDE podem-

se mencionar a Alemanha, a República Checa e a Itália. 

A República Checa, nos últimos anos tem vindo a apresentar valores sucessivamente mais 

baixos ao nível do IDE vigorando, apesar de tudo, um regime de incentivos bastante 

alargado em contraponto com a Alemanha que não tem nenhum que se destaque, sendo o 

regime italiano baseado sobretudo nos benefícios à I&D, mas com benefícios 
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significativos. Neste sentido, excluindo a Alemanha, os países têm vindo a reforçar os seus 

regimes fiscais, sendo que a Itália inclusive tem vindo a diminuir a taxa de imposto sobre 

as empresas com esse propósito. Os restantes países, com índices baixos de investimento, 

mas mais próximos entre eles e da média apresentam também um conjunto de benefícios 

alargado, verificando-se que os países menos atrativos preocupam-se mais com a questão 

dos benefícios e têm vindo a efetuar reformas com esse fim. 

A problemática da atração de investimento apresenta ainda outros instrumentos para 

análise. O indicador de restrição, desenvolvido pela OCDE, mede o quanto o país restringe 

o IDE tendo em conta as restrições de capital estrangeiro, os mecanismos de rastreio ou de 

aprovação discriminatórias, restrições ao pessoal estrangeiro e restrições operacionais, 

sendo os valores apresentados de 1 (fechado) a 0 (aberto). O gráfico 1 vem reforçar a ideia 

de que países como o Luxemburgo e a Holanda são menos restritivos, sendo que neste caso 

Portugal encontra-se numa posição favorável. 

 

 

Gráfico 1 – Índice de restrição de IDE  

Fonte: OCDE 

 

Portugal situa-se na média, com valores razoáveis de IDE, mas ainda assim não muito 

significativos. Sendo um perfeito exemplo de um país com uma economia mais frágil e 

com valores de IDE mais baixos que se preocupa com a atratividade do seu sistema fiscal, 

através da aplicação de diversos benefícios em sede de IRC e na simplificação dos regimes 

em vigor. O índice de restrição reforça a noção de que Portugal tem boas condições, apesar 

de necessitar ainda de melhorar outros aspetos, nomeadamente as políticas fiscais e 

consequentemente dar estabilidade ao sistema fiscal. 
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CAPÍTULO 5 - CONCORRÊNCIA FISCAL 
 

A concorrência fiscal entre os países pode ser definida como o fenómeno em que a 

tributação num Estado influenciará as bases tributárias noutros Estados, levando a que se 

desloquem essas atividades geradoras de receitas tributárias para a jurisdição onde essas 

mesmas cargas tributárias sejam mais favoráveis (Cunha, 2006). 

O pilar para a existência de concorrência é que numa economia de mercado consegue-se 

assegurar melhores condições para os cidadãos (Comissão das Comunidades Europeias, 

2005). A existência de concorrência é importante para tornar os mercados mais eficientes 

e, portanto, mais competitivos, no entanto, a concorrência também provoca consequências 

negativas, sendo necessárias medidas preventivas. O controlo é feito para assegurar 

condições equitativas no espaço da União. 

Desde os primórdios da União Europeia, nomeadamente, no Tratado de Roma27 que 

compete à Comissão assegurar que os auxílios não provoquem distorções na concorrência 

entre os EM. 

Os auxílios de estado podem distorcer a concorrência dado que provocam um impacto 

significativo no mercado, existindo a necessidade de um maior controlo. Uma das razões 

para  controlo será evitar um uso excessivo de subsídios, uma maior competição entre os 

EM e o enfraquecimento da competitividade da indústria europeia (Santos, 2003). Os 

auxílios estatais têm custos, em que em último recurso são os contribuintes que têm de 

financiar, sendo necessário fazer um uso justificado e vantajoso destes, da forma mais 

transparente possível (Comissão das Comunidades Europeias, 2005).  

 

5.1. Concorrência fiscal prejudicial 

A questão da concorrência prejudicial prende-se com o facto de que podem ser 

privilegiados certos setores, regiões, indivíduos em detrimento de outros, podendo pôr em 

causa o princípio da igualdade de oportunidade, ao restringirem o acesso aos recursos, ou 

                                                 
27 Tratado de Roma – Assinado em março de 1957 instituiu a Comunidade Económica Europeia (CEE) e a 

Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom) e entrou em vigor em 1958. 
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seja ceder vantagens seletivas injustificadas que afetarão a competitividade europeia 

(Santos, 2003; Comissão das Comunidades Europeias, 2005).  

A propósito da concorrência fiscal prejudicial foi elaborado o Código de Conduta no 

domínio da fiscalidade das empresas, analisado anteriormente, que resultou do trabalho do 

Conselho de Ecofin, em 1997, com o objetivo de “garantir escrupulosamente uma 

aplicação rigorosa das regras relativas aos auxílios em questão” (Comunicação da 

Comissão, 1998), resultando numa série de critérios para avaliar as medidas. 

 

5.1.1. Vantagens e desvantagens  

As consequências analisadas referentes à concorrência fiscal assentam sobretudo na 

afetação eficiente dos recursos produtivos, nível da despesa pública e das políticas 

redistributivas; e repartição das receitas tributárias entre estados (Andrade, 2002). 

O “modelo básico de concorrência fiscal” desenvolvido por autores como George Zodrow, 

Peter Mieskowski e J. D. Wilson permite chegar a duas conclusões. A primeira é a de que a 

concorrência fiscal origina níveis ineficientes no fornecimento de bens públicos e em 

segundo lugar a ineficiência do equilíbrio global. Estas conclusões segundo o modelo 

relacionam-se com dois os fatores de produção (trabalho e capital), onde o trabalho é um 

fator imóvel e o capital caracteriza-se pela sua mobilidade. Sendo que os bens públicos 

utilizados pelos residentes se financiam com o capital aí investido e esse capital ao ser 

facilmente deslocado, será aplicado onde as taxas sejam mais baixas. Em suma, o aumento 

na tributação do capital num país provoca um aumento da receita fiscal noutro país onde o 

esse capital é investido, sendo que as taxas demasiado baixas do segundo país provocam 

consequências negativas no conjunto dos países. Na tentativa de atração de investimento, 

ambos reduziram as receitas fiscais sem obter qualquer vantagem competitiva. Estas 

conclusões são condicionadas por alguns fatores nomeadamente a dimensão dos países. 

(citado por Andrade, 2002)  

A questão da concorrência fiscal não é unânime existindo posições contrárias. Para os 

autores que defendem a existência de concorrência, argumentam que forçaria as taxas de 

tributação a serem mais competitivas e demoveria o agravamento da tributação de capital, 

ou seja, esta ideia assenta-se no princípio de uma economia de mercado aberta e de livre 

concorrência (Santos, 2003). Para Santos e Palma seria vantajoso na medida em que se 
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“aproximaria de uma certa harmonização de facto dos sistemas fiscais”(citado por Cunha, 

2006).  

Para quem defende a existência de limites, invocam as consequências que podem advir 

desta situação, nomeadamente nas receitas fiscais dos restantes EM, nos seus sistemas 

fiscais e a questão da atribuição de incentivos a não residentes sem suportarem os custos 

(Santos, 2003). Para Andrade (2002) o facto de dois países tentarem atrair investimento 

baixando a tributação, reduzem as receitas em ambos, não resultando em qualquer 

vantagem na atração de investimento. 

 

5.2. Evasão e elisão fiscal 

A minimização da carga fiscal apresenta dois aspetos essenciais quando se fala num 

contexto internacional (Andrade, 2002). A primeira ligada à evasão fiscal em que as 

administrações fiscais dos diversos países têm dificuldade em obter informação dos 

rendimentos auferidos fora do país. Em segundo, a diversidade de regimes fiscais, com 

cargas tributárias e pressupostos de aplicação diferentes, leva à deslocação na procura do 

regime mais favorável. Em que no limite pode levar à não tributação.  

Ainda segundo Andrade (2002) uma empresa pode alterar o seu comportamento pela 

mudança de residência ou a deslocalização da atividade produtiva a fim de ser tributada 

por um regime fiscal mais favorável. Ou então, sem fazer estas mudanças, através do 

regime jurídico adequado procurar que fique sujeito a um regime fiscal mais favorável. 

Sendo que nesta última situação aparece a questão da elisão fiscal, com a pequena 

diferença em relação ao conceito tradicional em que se exploram as diferenças entre os 

vários sistemas jurídicos em vez dos diferentes regimes legais de um mesmo sistema 

jurídico. Por este facto a questão da elisão fiscal aparece ligada à da concorrência fiscal e 

tem sido alvo da elaboração de diversas normas gerais anti abuso e normas anti abuso 

específicas, que foram mencionadas no capítulo 1. Na temática da elisão fiscal 

internacional as principais preocupações com as normas anti abuso prendem-se com a 

deslocação apenas do rendimento tributável (income shifting), em vez da localização da 

atividade real. Dado que a deslocalização só do rendimento tributável não traz as vantagens 

para o país que justifiquem os benefícios atribuídos pelos estados. A criação de regimes 

fiscais mais favoráveis deve ser para atrair as empresas para os seus países e assim obter o 
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proveito desse investimento, com a criação de novos empregos, transferências de 

tecnologia entre outras. 

Independentemente da política adotada, todas as políticas de incentivos devem ser vigiadas 

de modo a evitar fugas às autoridades fiscais.  O uso excessivo de benefícios potencia a 

evasão e corrupção.  

 

5.3. Receitas de imposto 

Se por um lado os países são influenciados pela forte concorrência, esta mesma 

concorrência pode levar a uma perda de receitas, traduzindo-se num ciclo vicioso que no 

limite pode ser perigoso.  

Em termos globais o nível de fiscalidade na média dos 28 EM é elevado em comparação 

com outras economias, nomeadamente em comparação com os EUA. O nível de impostos 

em relação ao PIB verificou um decréscimo entre 2000 e 2004. Tendo sofrido um aumento 

até 2007 e uma descida até 2010. A descida de 2010 coincide com o período da crise 

económica (European Commission, 2014a). O gráfico 3 ilustra a evolução das receitas 

fiscais na Comunidade Europeia, desde 1996 a 2014. Ou seja, desde os primeiros estudos 

sobre a problemática da concorrência fiscal pela Comissão Europeia até à atualidade. 

 

 

     Gráfico 2 - Receitas fiscais em função do PIB    

     Fonte: Eurostat 

 

As receitas fiscais não apresentam uma tendência, tiveram o seu pico em 1999 e a partir 

daí verificou-se uma descida, tendo alguns aumentos em certos períodos. Nos últimos anos 
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que é o mais relevante para o estudo tem-se registado um aumento das receitas fiscais, 

depois da descida aquando da crise económica de 2008. Pode-se especular que este 

aumento deriva da introdução de medidas para aumentar as receitas dos países, 

nomeadamente a introdução de novos impostos e aumentos da base tributária.  

De entre as várias razões para a variação das receitas fiscais estão alterações de atividade 

económica, a legislação tributária (taxas de imposto, base fiscal, isenções, etc.), bem como 

mudanças no nível do PIB. As alterações a nível fiscal podem não se refletir de imediato 

no nível das receitas fiscais (European Commission, 2014a).  

A taxa de imposto tem grande influência na arrecadação de receitas tributárias para os 

diversos países. O facto de se terem taxas mais baixas não torna obrigatório que as receitas 

sejam inferiores, existem outros fatores que condicionam o nível de receitas, no entanto 

não se pode ignorar que com taxas mais baixas a receita pode de facto diminuir.  

É unânime na literatura que a principal razão, no que se refere às descidas nas taxas de 

imposto empresarial é a atração de investimento. E nos últimos anos tem-se registado um 

decréscimo geral destas, provocada por uma maior concorrência entre países.  

O gráfico 2 mostra essa mesma situação, é notória uma diminuição das taxas de imposto 

sobre o rendimento das empresas. Embora não se tenha um decréscimo tão acentuado, nos 

últimos anos, que resulta das sobretaxas introduzidas pelos vários países devido à crise 

económica.  

 

 

Gráfico 3 – Taxas de impostos sobre os rendimentos das empresas (inclui sobretaxas) 

Fonte: OCDE 
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A taxa de imposto não traduz a carga fiscal de um país, mas é um importante indicador das 

decisões de deslocação do lucro tributável (Andrade, 2002).  

Voltando às receitas fiscais ora veja-se, portanto o que se passa ao nível das receitas sobre 

o imposto das sociedades. O gráfico 4 mostra a evolução das receitas do imposto sobre o 

lucro das sociedades. Quando se analisa estas receitas, apesar dos elevados níveis de 

concorrência, também se verifica, à semelhança da situação anterior, um aumento das 

receitas nos últimos anos. Apesar deste aumento ser muito pouco acentuado. Os resultados 

não demonstram essa tendência de diminuição das receitas. Portanto, a razão para isso 

pode estar mesmo nas alterações das bases tributáveis, ou melhor no seu alargamento, não 

levando necessariamente a uma redução da taxa efetiva de tributação. Dado que se 

verificou na análise no capítulo 3 que diversos países têm feito reformas nos seus sistemas 

fiscais o que potencia a questão da concorrência fiscal. Podendo também dever-se a um 

aumento dos lucros das sociedades.  

 

 

         Gráfico 4 – Receitas do imposto sobre o lucro das sociedades  

         Fonte: DG Taxation and Customs Union e Eurostat 

 

O facto de em termos globais não se apresentar uma perda de receitas fiscais, não significa 

que isso não aconteça e que os argumentos contra a concorrência fiscal sejam inválidos. 

Apenas, não se pode auferir apenas por estas estatísticas essa situação.  
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Veja-se agora o caso das receitas ao nível do imposto sobre as sociedades por país. O 

gráfico 5 apresenta a evolução desde 2000 até 2014 do peso das receitas no PIB de cada 

país.  

 
Gráfico 5 - Peso das receitas fiscais, em função do PIB, por país 

Fonte: OCDE 

É de referir que a Alemanha tem os valores mais baixos tendo ao longo dos anos sofrido 

alguns aumentos. De recordar que os germânicos possuem um dos regimes mais pobres em 

benefícios ficais ao investimento. Ao contrário do Luxemburgo que tem um sistema mais 

vantajoso e neste caso as receitas fiscais têm um peso superior no PIB, que tem vindo a 

diminuir apesar de tudo. Apesar desta diminuição as receitas neste imposto têm um peso 

consideravelmente superior aos outros países analisados. 

A Irlanda, um caso já analisado anteriormente, situa-se dentro da média dos outros países, 

tendo sofrido em 2006 uma grande diminuição e vindo a recuperar nos últimos anos. É 

curioso que o aumento de 2010 acompanha os aumentos de investimento direto 

estrangeiro, o que vem de certa forma contrariar o argumento contra a concorrência fiscal 

que assenta na perda de receitas. 
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No caso Português tem-se verificado uma oscilação grande com diminuições seguidas de 

aumentos. É difícil fazer qualquer relação com a questão da concorrência uma vez que a 

forte carga tributária a que Portugal foi sujeito nos últimos anos torna imprecisa a 

informação. 

5.2. Considerações finais 

A problemática da diminuição das taxas de imposto sobre as sociedades e o aumento dos 

benefícios concedidos conduz a uma questão bastante importante, a da concorrência fiscal. 

É expectável que as receitas sejam menores quando existem diminuições de taxas ou 

concessão de benefícios, levando a um maior rigor na atribuição destes. Apesar de tudo em 

termos globais esta concessão não se tem refletido nos valores globais de despesa. Pode ser 

explicado pelo agravamento da carga tributária em termos gerais com a introdução de 

sobretaxas e novos impostos.      

A harmonização em termos comunitários da tributação das sociedades dos EM com a 

imposição de limites, numa perspetiva da concorrência fiscal poderia ser desvantajosa na 

medida em que os restantes países fora da UE continuariam a praticar regimes mais 

vantajosos. 

O facto da concorrência fiscal se basear nos fatores móveis (capital) em detrimento do 

fator trabalho pode provocar alguma injustiça na tributação. O aumento da concorrência 

fiscal derivado do aumento dos benefícios e diminuição das taxas levará à desigualdade 

crescente dos regimes fiscais. Onde não se tributam ou se tributam a taxas muito reduzidas 

os rendimentos de empresas e de capitais em detrimento de outro tipo de rendimentos. 

Países com economias mais frágeis não conseguirão acompanhar a tendência. A justiça 

social pode ser posta em causa. 

No entanto, o caminho para fazer crescer as economias tem sido feito através da introdução 

de fatores de atração ao investimento, e os estados têm feito uma grande aposta na 

fiscalidade e continuarão a fazer. As reformas fiscais no imposto das sociedades para 

tornar os sistemas fiscais mais atrativos fazem parte dos objetivos de diversos países para o 

futuro, nomeadamente na questão da taxa. E Portugal não é exceção, a reforma fiscal de 

2013 previa uma diminuição gradual da taxa de imposto, o que não se veio a verificar 

apesar de ter sido considerado.  
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CONCLUSÕES 
 

Os regimes fiscais dos vários países da UE analisados, baseiam-se na sua maioria em 

créditos fiscais e isenções totais ou parciais de imposto em diversos setores de atividade. 

Os benefícios fiscais não são, segundo a literatura estudada, o principal fator na atração de 

investimento, contudo é reconhecido que assumem alguma relevância em determinados 

contextos, de tal forma que os benefícios em apreço não são preponderantes na tomada de 

decisão, mas resultarão numa barreira ao investimento caso os países não apresentem um 

regime fiscal atrativo do ponto de vista dos investidores. A flexibilidade dos benefícios 

fiscais permite que sejam ajustados mais rapidamente (Atkinson, 2007), traduzindo-se num 

instrumento bastante atraente para os governos na promoção do investimento como 

complemento a outras medidas. 

Com efeito, no panorama do investimento é possível compreender que os países com maior 

investimento proveniente do estrangeiro não apresentam benefícios muito díspares, em 

termos de atratividade, relativamente aos restantes estados. Porém, para os estados com 

menor investimento resultante do estrangeiro, percebem-se as tentativas de tornar os 

regimes de benefícios fiscais mais atrativos. Em suma, os países mais carentes de 

Investimento Direto Estrangeiro (IDE) e com economias mais frágeis apresentam uma 

maior oferta de benefícios, com vantagens consideráveis. 

Portugal contém um conjunto de benefícios fiscais ao investimento de destaque, tanto pelas 

vantagens inerentes como pela quantidade, abrangendo diferentes setores e áreas passíveis 

de investimento. O CFI é prova dessa diversidade setorial, com deduções à coleta para 

atividade de I&D, deduções na aquisição de ativos para atividades gerais, ou mesmo 

dedução de lucros reinvestidos para diversos setores. Para o futuro consideramos que seria 

pertinente manter a aposta em benefícios ao investimento, assegurando a sua manutenção e 

controlo. No suporte desta opinião estão alguns critérios analisados anteriormente, 

particularmente o índice de restrição. O índice em questão analisa a abertura dos países ao 

investimento, baseando-se em fatores de ordem não fiscal, o que significa que se Portugal 

encontra-se bem classificado no que respeita a fatores gerais, é relevante manter e melhorar 

os de caráter fiscal.   
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Em oposição, um fator que não favorece o investimento é a instabilidade do sistema fiscal, 

e Portugal inclui-se nesta situação, na medida em que os investidores não estão dispostos a 

investir em países que não lhe deem garantias de estabilidade ao nível fiscal. A propósito 

da atratividade de Portugal num panorama internacional, o  Relatório de Competitividade 

apresentado pelo World Economic Forum (2016) permite tirar algumas conclusões 

interessantes dos resultados apresentados. O relatório aponta para uma queda de Portugal 

no ranking, ocupando o lugar 46º atualmente, sendo os três principais fatores que 

motivaram a descida, as taxas de imposto, a burocracia e a instabilidade política. Concluiu-

se, anteriormente, que as taxas de imposto eram o fator principal, de ordem fiscal, tido em 

consideração pelos investidores na localização do investimento. Ao ser apontado, neste 

caso, como a maior barreira à competitividade leva a concluir que não adianta a introdução 

de benefícios de outra ordem sem a redução generalizada das taxas dos diversos impostos.    

Em suma, Portugal por um lado, apresenta um conjunto de benefícios relevantes para o 

investimento e percebe-se a tentativa de assegurar maior simplicidade, mas por outro tem 

um sistema fiscal instável e com taxas de imposto, a nível geral, demasiado altas em 

comparação com outros países. 

Em termos internacionais e comunitários, a existência de diversos benefícios potenciarem 

os excessos e abusos, no uso dos benefícios fiscais e nas taxas de tributação mais baixas 

levantaram algumas preocupações, que se mantêm até hoje. A destacar que os diversos 

regimes aqui analisados foram alvo do Código de Conduta, inclusive o CFI português, e 

também das normas de auxílios de estado, resultando na abolição de certos regimes, do 

mesmo modo que na atualidade a Irlanda tem regimes em análise por parte da Comissão. 

Em seguimento aos possíveis abusos por parte dos contribuintes, o CFI em conjunto com 

os benefícios do CIRC, salvaguardam-se na medida em que os diversos regimes, na sua 

maioria, não são cumuláveis uns com os outros. 

A problemática da concorrência fiscal resultando por parte dos países na introdução de 

normas muitos atrativas, onde se incluem as baixas taxas de imposto, em última instância 

podem levar a abusos com o objetivo de aproveitar essas regalias sem uma transferência da 

atividade real, sendo exatamente estas situações que a Comissão em conjunto com os 

países deve combater, continuando o trabalho que tem feito para impedir esses excessos. 

Esta situação não coloca em causa a existência de regimes com benefícios fiscais, caso 

exista um controlo apropriado, uma vez que a concorrência fiscal é favorável aos mercados 
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potenciando a eficiência dos mesmos. Devem ser, portanto, limitadas as situações que 

possam pôr em causa o bom funcionamento dos sistemas fiscais com fugas das receitas 

fiscais, não permitindo que os países conduzam os regimes a tributações quase 

inexistentes, refira-se neste caso a Irlanda, com algumas situações questionáveis, com 

determinadas empresas a serem tributadas a taxas demasiado baixas, resultando numa 

concorrência fiscal prejudicial. 

Este estudo que pretendia analisar os benefícios fiscais ao nível europeu, encontrou-se 

limitado por ser uma análise qualitativa. Para investigações futuras será interessante 

perceber em termos quantitativos a influência que os benefícios fiscais existentes em 

Portugal têm na escolha do nosso país como destino de investimento, e com que países 

estamos a concorrer mais diretamente. 
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