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Novas obrigações acessórias para as empresas que utilizam o RFAI 

 

Através da Portaria n.º 297/2015, de 21 de setembro, o Governo procedeu à 

regulamentação de determinados aspetos do Regime fiscal de apoio ao 

investimento (RFAI) e do Regime da dedução por lucros retidos e reinvestidos 

(DLRR), nomeadamente com vista a assegurar a plena aplicação das regras 

decorrentes da legislação europeia em matéria de auxílios estatais.  

Trata-se de um diploma legal de extrema importância e ao qual voltaremos 

em futuros artigos.  

No período fiscal de 2013 (último ano em que existem estatísticas divulgadas), 

o RFAI representou uma despesa fiscal de € 75.740.856,22, o que atesta bem 

sobre a sua relevância. 

 

Documentação a juntar ao Dossier Fiscal 

Um dos aspetos que o diploma legal acima referido veio regulamentar é o 

conteúdo documental a incluir no dossier fiscal de todos os sujeitos passivos 

que utilizem o RFAI.  

Assim, para efeitos do disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 25.º do Código Fiscal 

do Investimento, os sujeitos passivos devem incluir no processo de 

documentação fiscal a que se refere o artigo 130.º do Código do IRC os 

seguintes elementos: 

a) Descrição do investimento inicial, indicando designadamente os objetivos, 

áreas de intervenção e os principais investimentos, bem como o respetivo 

enquadramento numa das tipologias previstas na alínea d) do n.º 2 do 

artigo 2.º da citada portaria; 
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Para este efeito, é necessário demonstrar que investimento em causa 

respeita a:  

• criação de um novo estabelecimento, 

• aumento da capacidade de um estabelecimento já existente,  

• diversificação da produção de um estabelecimento no que se 

refere a produtos não fabricados anteriormente nesse 

estabelecimento, ou  

• alteração fundamental do processo de produção global de um 

estabelecimento existente. 

 

b) Formulário referido no n.º 2 do artigo 6.º da portaria, quando aplicável; 

Só quando esteja em causa concessão de auxílios que excedam o montante 

máximo de auxílio admissível para um investimento com aplicações 

relevantes de € 100.000.000,00. 

c) Documentos suscetíveis de comprovar o cenário contrafactual descrito nos 

termos dos n.º 2 e 3 do artigo 6.º da Portaria, o qual também só se aplica 

nas condições referidas na alínea anterior; 

d) Identificação da data e custo de aquisição de todas as aplicações 

relevantes, bem como listagem das faturas que titulem a respetiva 

aquisição; 

e) Identificação da região ou regiões em que foi realizado o investimento e 

das respetivas aplicações relevantes; 

f) Cálculo dos benefícios fiscais previstos no n.º 1 do artigo 23.º do Código 

Fiscal do Investimento relativos ao investimento realizado em aplicações 

relevantes no período de tributação e respetivos valores atualizados; 

g) Identificação de outros auxílios de Estado concedidos ao mesmo 

investimento e cálculo do montante dos auxílios; 

h) Determinação da intensidade dos auxílios concedido ao mesmo 

investimento, em percentagem, resultante do quociente entre o montante 

total dos auxílios de Estado e o montante das aplicações relevantes; 
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i) Cálculo do limite máximo de auxílio, de acordo com o disposto no artigo 

43.º do Código Fiscal do Investimento (tabela das taxas máximas de 

auxílio em vigor para o período compreendido entre 1 de julho de 2014 e 

31 de dezembro de 2020, a qual reproduzimos abaixo); 

 

Notas: 

• As percentagens são aplicadas aos montantes de investimento 

elegível. 

• Os limites constantes da tabela são majorados em 10 pontos 

percentuais para as médias empresas e em 20 pontos percentuais 

para as micro e pequenas empresas tal como definidas na 

Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio de 

2003, exceto quanto a projetos de investimento cujas aplicações 

relevantes excedam € 50.000.000,00. 

 

j) Apuramento, quando aplicável, do excesso entre o limite máximo de auxílio 

e o montante dos auxílios de Estado concedidos ao mesmo investimento, 

calculado nos termos da alínea g). 

Nas situações em que o investimento compreenda aplicações relevantes em 

mais do que uma região e a estas correspondam, nos termos do artigo 43.º do 

Código Fiscal do Investimento, limites de auxílio diferenciados, o cálculo do 

limite máximo do auxílio deve ter em consideração o limite máximo de auxílio 

aplicável em cada região em que o investimento tenha sido realizado. 
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Exemplo prático sobre a aplicação das taxas máximas de auxílio 

Uma pequena empresa com sede e instalações em Aveiro, efetuou em 2015, 

um investimento de € 60.000,00 na aquisição de um ativo tangível afeto à 

exploração. 

A entidade é sujeito passivo de IRC enquadrado no regime geral e no período 

de tributação em causa apresenta uma coleta de € 10.000. 

A empresa pretende utilizar o RFAI em simultâneo com a DLRR para o mesmo 

investimento, respeitando o n.º 2 do artigo 24.º do Código Fiscal do 

Investimento. 

Pretende-se analisar o cumprimento das taxas máximas de auxílio.  

 

Resolução: 

RFAI: 

• Investimento elegível = 60.000                          

• benefício fiscal = 15.000 (dedução à coleta do IRC) 

DLRR: 

• Benefício máximo = 10.000 X 25% = 2.500 (dedução à coleta do IRC) 

• Reserva especial a constituir no balanço, em 2015 = 25.000 

Taxa de auxílio efetiva = (15.000 + 2.500)/60.000 = 29,16% 

Limite máximo permitido = 45% (25% + 20%)  

Conclusão � não há lugar a qualquer correção, a empresa pode acumular os 

dois benefícios 

Preparado em 2015-10-01 por Abílio Sousa para APECA 


