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CFEI 

Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento 

  

A Lei n.º 49/2013, de 16 de julho, criou um incentivo fiscal ao investimento 

designado por CFEI – Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento. O 

presente trabalho visa relembrar as condições de utilização do benefício, o 

qual opera por dedução à coleta do IRC de 2013, sendo por isso oportuno 

analisar o mesmo numa altura em que decorre o prazo para a entrega da 

declaração de rendimentos modelo 22 deste período.  

 

Quem pode usufruir do CFEI? 

Podem beneficiar do CFEI os sujeitos passivos de IRC que exerçam, a título 

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

preencham, cumulativamente, as seguintes condições: 

• Disponham de contabilidade regularmente organizada, de acordo com 

a normalização contabilística e outras disposições legais em vigor 

para o respetivo sector de atividade; 

• O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos; 

• Tenham a situação fiscal e contributiva regularizada. 

Note-se que para este efeito, os sujeitos passivos devem juntar ao dossier 

fiscal uma declaração que confirme a regularização da sua situação fiscal e 

contributiva. Tal declaração deve reportar-se à data do facto gerador do 

imposto, ou seja, o último dia do período de tributação de 2013 (conforme 

ponto 10 do ofício n.º 5950, de 2014-04-04, da Direção de Serviços do IRC, 

dirigido à APECA).  
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Cálculo do benefício 

O benefício fiscal corresponde a uma dedução à coleta do IRC no montante 

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

tenham sido efetuadas entre 1 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 

2013, sendo o montante máximo das despesas de investimento elegíveis de 

€ 5.000.000,00, por sujeito passivo. 

A dedução efetua-se na liquidação de IRC respeitante ao período de 

tributação que se inicie em 2013, no campo 355 do Quadro 10 da 

declaração modelo 22, não podendo exceder 70 % da coleta. 

Quando for utilizado o CFEI é igualmente necessário preencher o Quadro 

076 do Anexo D da referida declaração.  

Exemplo: 

Um dado sujeito passivo apresenta no período de 2013, uma coleta de IRC 

de € 5.000,00. Efetuou investimentos relevantes para efeitos do CFEI no 

valor de € 30.000,00 (benefício = 6.000).  

Preenchimento da declaração modelo 22 e Anexo D: 

 

 

5.000,00 

3.500,00 

3.500,00 

1.500,00 

 6.000,00   3.500,00   2.500,00 
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A importância que não possa ser deduzida à coleta do período de 2013, por 

insuficiência desta, pode sê-lo, nas mesmas condições, nos cinco períodos 

de tributação subsequentes. O controlo deste reporte é efetuado através do 

preenchimento do Quadro 076 do Anexo D da declaração modelo 22 

conforme demonstrado.  

No caso de aplicação do regime especial de tributação de grupos de 

sociedades, a dedução do CFEI efetua-se à coleta do grupo mas não pode 

ultrapassar, em relação a cada sociedade e por cada exercício, o limite de 

70 % da coleta que seria apurada pela sociedade que realizou as despesas 

elegíveis, caso não se aplicasse o regime especial.  

No caso de sujeitos passivos que adotem um período de tributação não 

coincidente com o ano civil e com início após 1 de junho de 2013, as 

despesas relevantes para efeitos do CFEI são as efetuadas em ativos 

elegíveis desde o início do referido período até ao final do sétimo mês 

seguinte. 

 

Que despesas de investimento são elegíveis? 

Para efeitos do CFEI são elegíveis as despesas de investimento em ativos 

afetos à exploração as relativas a ativos fixos tangíveis e ativos biológicos 

de produção, adquiridos em estado de novo e que entrem em 

funcionamento ou utilização até ao final do período de tributação que se 

inicie em ou após 1 de janeiro de 2014. 

São ainda elegíveis as despesas de investimento em ativos intangíveis 

sujeitos a deperecimento, nomeadamente, as despesas com projetos de 

desenvolvimento, com software de gestão e contabilidade, com elementos 

da propriedade industrial, tais como patentes, marcas, alvarás, processos 

de produção, modelos ou outros direitos assimilados, adquiridos a título 



 

4 

 

oneroso e cuja utilização exclusiva seja reconhecida por um período limitado 

de tempo. 

São ainda elegíveis as despesas correspondentes às adições de ativos 

verificadas no período referido e, bem assim, as que, não dizendo respeito a 

adiantamentos, se traduzam em adições aos investimentos em curso 

iniciados no mesmo período.  

Estão excluídas do CFEI as despesas de investimento em ativos 

suscetíveis de utilização na esfera pessoal, considerando-se como tais: 

• As viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, barcos de recreio e 

aeronaves de turismo, exceto quando tais bens estejam afetos à 

exploração do serviço público de transporte ou se destinem ao 

aluguer ou à cedência do respetivo uso ou fruição no exercício da 

atividade normal do sujeito passivo; 

• Mobiliário e artigos de conforto ou decoração, salvo quando afetos à 

atividade produtiva ou administrativa; 

• As incorridas com a construção, aquisição, reparação e ampliação de 

quaisquer edifícios, salvo quando afetos a atividades produtivas ou 

administrativas. 

Para verificação da condição de aquisição do ativo em estado novo releva se 

esse ativo esteve ou não anteriormente classificado em qualquer dos 

anteriores proprietários como ativo corrente.  

No caso de edifícios, o investimento só é relevante se os mesmos forem 

adquiridos diretamente ao construtor ou a uma empresa que o tenha 

adquirido com destino a posterior venda.  

Note-se ainda que os ativos subjacentes às despesas elegíveis devem ser 

detidos e contabilizados de acordo com as regras que determinaram a sua 

elegibilidade por um período mínimo de cinco anos ou, quando inferior, 

durante o respetivo período mínimo de vida útil, determinado nos termos do 

Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro. 
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Acumulação de benefícios 

O CFEI não é cumulável, relativamente às mesmas despesas de 

investimento elegíveis, com quaisquer outros benefícios fiscais da mesma 

natureza, previstos noutros diplomas legais. 

Isto significa que o CFEI não é acumulável com o RFAI – regime fiscal de 

apoio ao investimento para as mesmas despesas de investimento.  

Contudo, é possível acumular estes benefícios, inclusive no mesmo período 

de tributação, caso se tratem de investimentos diferentes.  

Nos casos em que o sujeito passivo tenha direito a usufruir, no período de 

2013, dos dois benefícios referidos, o limite corresponde à totalidade da 

coleta do IRC, uma vez que teoricamente a soma dos dois incentivos seria 

superior à coleta (RFAI 50% e CFEI 70%) e as deduções nunca podem 

exceder a própria coleta. 

Nestas situações, o sujeito passivo deve utilizar um critério de repartição 

proporcional dos benefícios conforme já esclarecido pela AT.  

Por despacho de 3 de Dezembro de 2013 do Diretor-Geral da AT, foi 

também esclarecido que os subsídios concedidos pelo Estado a fundo 

perdido podem beneficiar do CFEI por essa situação não estar impedida pelo 

artigo 5.º da Lei n.º 49/2013 que criou este incentivo, na medida em que os 

incentivos concedidos ao abrigo do QREN não têm a natureza de incentivos 

fiscais. 

A limitação de benefícios fiscais constante do artigo 92.º do Código do IRC 

não se aplica ao CFEI.  
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Obrigações acessórias 

A utilização do CFEI obriga à elaboração de documento a integrar o 

processo de documentação fiscal a que se refere o artigo 130.º do Código 

do IRC que identifique discriminadamente as despesas de investimento 

relevantes, o respetivo montante e outros elementos considerados 

relevantes. 

A contabilidade dos sujeitos passivos de IRC beneficiários do CFEI deve 

evidenciar o imposto que deixe de ser pago em resultado da dedução à 

coleta, mediante menção do valor correspondente no anexo ao balanço e à 

demonstração de resultados relativa ao período em que se efetua a 

dedução. 

 

Notas finais 

O CFEI é um benefício fiscal automático, sendo por isso calculado pelo 

próprio sujeito passivo sem necessidade de autorização prévia da AT ou de 

qualquer outra entidade.  

O incentivo aplica-se a todos os setores de atividade e é relativamente fácil 

de documentar e calcular, conforme ficou explicitado.  

As constantes dificuldades sentidas no processo de submissão de 

declarações nem sempre permitem às empresas e aos seus assessores 

fiscais o tempo necessário para o estudo e utilização dos benefícios, 

contudo, os incentivos fiscais quando bem utilizados são também um fator 

de competitividade, por isso, o nosso conselho é: mãos à obra! 

 

Preparado em 2014-05-13 por Abílio Sousa para APECA 


