MODELO EM VIGOR A PARTIR DE JANEIRO DE 2017

R.

P.

BENEFÍCIOS FISCAIS

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
E ADUANEIRA

01

DECLARAÇÃO
DE RENDIMENTOS

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIF)

02

1

IRC

PERÍODO
1

031

ISENÇÃO DEFINITIVA

RENDIMENTOS LÍQUIDOS

Pessoas coletivas de utilidade pública de solidariedade social (art.º 10.º do CIRC)

301

Atividades culturais, recreativas e desportivas (art.º 11.º do CIRC e art.º 54.º, n.º 1 do EBF)

302

Cooperativas (art.º 66.º-A do EBF)

303

Empreiteiros ou arrematantes, relativamente aos lucros derivados de obras e trabalhos das infraestruturas comuns NATO
(art.º 14.º, n.º 2 do CIRC)

313

Fundos de pensões e equiparáveis (art.º 16.º, n.º 1 do EBF) e outros fundos isentos definitivamente

314

Outras isenções definitivas

304

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Campo 304 - Outras isenções definitivas
Código do benefício

031-B

.

ISENÇÃO TEMPORÁRIA

032

,

Montante

.

.

,

RENDIMENTOS LÍQUIDOS

Zona Franca da Madeira e da Ilha de Santa Maria (art.º 33.º, n.º 1 do EBF)

305

Comissões vitivinícolas regionais (art.º 52.º do EBF)

306

Entidades gestoras de sistemas integrados de gestão de fluxos específicos de resíduos (art.º 53.º do EBF)

307

Associações públicas, confederações, associações sindicais e patronais e associações de pais (art.º 55.º do EBF)

308

Sociedades ou associações cientifícas internacionais (ex-art.º 57.º do EBF)

309

Baldios e comunidades locais (art.º 59.º do EBF)

310

Medidas de apoio ao transporte rodoviário de passageiros e mercadorias [mais-valias isentas (art.º 70.º do EBF)]

311

Fundos de poupança em ações (art.º 26.º do EBF) e outros fundos isentos temporariamente

315

Outras isenções temporárias

312

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Campo 315 - Fundos de poupança em ações (art.º 26.º do EBF) e outros fundos isentos temporariamente
Código do benefício

.
.
.
.
.
.
.
.
.

,
,
,
,
,
,
,
,
,

Montante

.

.

,

Campo 312 - Outras isenções temporárias

032-B

Código do benefício

Montante

.
04

,
,
,
,
,
,

Campo 314 - Fundos de pensões e equiparáveis (art.º 16.º, n.º 1 do EBF) e outros fundos isentos definitivamente
Código do benefício
Montante

.

032-A

D

ANEXO

RENDIMENTOS ISENTOS

03

031-A

22

MODELO

.

,

DEDUÇÕES AO RENDIMENTO (a deduzir no campo 774 do quadro 07 da declaração)
NORMATIVO LEGAL

DEDUÇÃO EFETUADA

Majoração à criação de emprego (art.º 19.º do EBF)

401

Fundos de investimento [art.º 22.º, n.º 14, al. b) do EBF]

402

Eliminação da dupla tributação económica dos lucros distribuídos por sociedades residentes nos PALOP e Timor-Leste (ex-art.º 42.º do EBF)

403

Majorações aplicadas aos benefícios fiscais à interioridade [ex-art.º 43.º, n.º 1, al. c) e d) do EBF]

404

Empresas armadoras da marinha mercante nacional (art.º 51.º do EBF)

405

Majorações aplicadas aos donativos previstos nos artigos 62.º, 62.º-A e 62.º-B do EBF

406

Majoração de quotizações empresariais (art.º 44.º do CIRC)

407

Majoração aplicada aos gastos suportados com a aquisição, em território português , de combustíveis para abastecimento de veículos
(art.º 70.º, n.º 4 do EBF)

408

Remuneração convencional do capital social - PME (art.º 136.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31/12 e art.º 41.º-A do EBF)

409

Majoração dos gastos relativos a creches, lactários e jardins de infância (art.º 43.º, n.º 9 do CIRC)

412

Majoração das despesas realizadas por cooperativas em aplicação da reserva para a educação e formação (art.º 66.º-A, n.º 7 do EBF)

413

Lucros colocados à disposição e rendimentos de juros obtidos por sócios ou acionistas de sociedades licenciadas na ZFM (art.º 36.º-A, n.ºs 10
e 11, do EBF)

414

Majoração dos gastos suportados com a aquisição de eletricidade, GNV e GPL para abastecimento de veículos (art.º 59.º-A do EBF)

415

Majoração das despesas com sistemas de car-sharing e bike-sharing (art.º 59.º-B do EBF)

416

Majoração das despesas com frotas de velocípedes (art.º 59.º-C do EBF)
Majoração do gasto suportado por proprietários e produtores florestais aderentes a zona de intervenção florestal com contribuições
financeiras destinadas ao fundo comum (art.º 59.º-D, n.º 12 do EBF)
Entidade central de armazenagem: resultados líquidos do período contabilizados na gestão de reservas estratégicas de petróleo (art.º 25.º-A
do Decreto-Lei n.º 165/2013, de 16 de dezembro)
Outras deduções ao rendimento

417

TOTAL DAS DEDUÇÕES (401 + …. + 410 + 412 + .... + 419)

411

418
419
410

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
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.
.
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.

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Campo 410 - Outras deduções ao rendimento

04-A

Código do benefício

Montante

.
041

.

,

TRANSMISSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DA SOCIEDADE FUNDIDA OU CINDIDA OU DA SOCIEDADE CONTRIBUIDORA (art.º 75.º-A do CIRC)
Código do benefício

Montante

NIF soc. fundida, cindida ou contribuidora

.
11

.

,

DEDUÇÕES À MATÉRIA COLETÁVEL (a deduzir no campo 399 do quadro 09 da declaração)
COLETIVIDADES DESPORTIVAS (art.º 54.º, n.º 2 do EBF)

111
Saldo não deduzido no período anterior

.

1111

.

Dotação do período

,

.

1112

Saldo que transita para
período(s) seguinte(s)

Dedução do período

.

,

.

1113

.

,

.

1114

.

,

SOC. GESTORAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS (SGPS), SOC. DE CAPITAL DE RISCO (SCR) E INVESTIDORES DE CAPITAL DE RISCO (ICR)

05

Mais-valias não tributadas (ex-art.º 32.º, n.º 2 e ex-art.º 32.º-A, n.º 1 do EBF)

501

.

.

,

Menos-valias fiscais não dedutíveis (ex-art.º 32.º, n.º 2 e ex-art.º 32.º-A, n.º 1 do EBF)

502

.

.

,

ENTIDADES LICENCIADAS NA ZONA FRANCA DA MADEIRA

06
Data do licenciamento

A no

601

Código NACE Rev. 1 (art.º 36.º, n.º 6 do EBF)

Código NACE Rev. 2 (art.º 36.º-A, n.º 7 do EBF)

604

No início do período de tributação

Dia

605

Número de postos de trabalho criados nos primeiros seis meses de atividade
Número de postos de trabalho:

Mês

602
No final do período de tributação

606

607

Investimento efetuado na aquisição de ativos fixos tangíveis e de ativos intangíveis, nos dois primeiros anos de atividade

603

.

.

,

061 APURAMENTO DO LIMITE MÁXIMO APLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS FISCAIS RELATIVOS AO PERÍODO ( a preencher no caso de aplicação do regime do art.º 36.º-A do EBF)
Benefício correspondente à diferença:
● Taxa de IRC (artigo 36.º-A, n.º 1 do EBF)

608

● Derrama regional (artigo 36.º-A, n.º 12 do EBF)

609

● Derrama municipal (artigo 36.º-A, n.º 12 do EBF)

610

● Taxas de tributações autónomas (artigo 36.º-A, n.º 14 do EBF)

611

Dedução de 50% da coleta do IRC (artigo 36.º-A, n.º 6 do EBF)

612

Outros benefícios previstos (artigo 36.º-A, n.º 12 do EBF)

613

TOTAL DOS BENEFÍCIOS FISCAIS (608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613)

614

Valor acrescentado bruto obtido no período e na Zona Franca da Madeira x 20,1% [art.º 36.º-A, n.º 3, a) do EBF]

615

Custos anuais de mão-de-obra incorridos na Zona Franca da Madeira x 30,1% [art.º 36.º-A, n.º 3, b) do EBF]

616

Volume de negócios do período na Zona Franca da Madeira x 15,1% [art.º 36.º-A, n.º 3, c) do EBF]

617

Excesso a regularizar (art.º 36.º-A, n.º 3 do EBF) (a transportar para o campo 372 do quadro 10 da declaração)

618

07
071

.

.

.

.

,

.

.

703

,

.

.

704

,

.

.

,

Dotação do período
706

.

Saldo que transita para
período(s) seguinte(s)

Dedução do período

.

,

707

.

.

,

708

.

.

,

SIFIDE - SISTEMA DE INCENTIVOS FISCAIS EM INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (Lei n.º 40/2005, de 3/8) E SIFIDE II (art.º 133.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31/12, art.ºs 33.º a 40.º
do CFI (revogado) e art.ºs 35.º a 42.º do CFI aprovado pelo Dec.-Lei n.º 162/2014. de 31/10 e art.ºs 35.º a 42.º do CFI na RAM aprovado pelo Dec. Leg. Regional n.º 24/2016/M, de 28/06
Saldo que transita para
Saldo não deduzido no
Diploma
Dotação do período
Dedução do período
período(s) seguinte(s)
período anterior
709

.

.

,

710

.

.

711

,

.

.

,

712

.

.

,

REGIME FISCAL DE APOIO AO INVESTIMENTO (Lei n.º 10/2009, de 10/3 (sucessivamente prorrogada), art.ºs 26.º a 32.º do CFI (revogado) e art.ºs 22.º a 26.º
do CFI aprovado pelo Dec.-Lei n.º 162/2014, de 31/10) e art.ºs 22.º a 26.º do CFI na RAM aprovado pelo Dec. Leg. Regional n.º 24/2016/M, de 28/06
Saldo que transita para
Saldo não deduzido no
Diploma
Dotação do período
Dedução do período
período(s) seguinte(s)
período anterior
713

.

.

,

714

.

.

715

,

.

.

,

716

.

.

,

CRÉDITO FISCAL EXTRAORDINÁRIO AO INVESTIMENTO (Lei n.º 49/2013, de 16/07)

076
Saldo não deduzido no período anterior
722

702

,

PROJETOS DE INVESTIMENTO À INTERNACIONALIZAÇÃO (ex-art.º 41.º, n.º 4 do EBF e art.º 22.º do CFI revogado pela Lei n.º 83-C/2013, de 31/12)

Saldo não deduzido no período anterior

074

,

GRANDES PROJETOS DE INVESTIMENTO (ex-art.º 41.º, n.º 1 do EBF, art.ºs 15.º a 21.º do CFI (revogado) e art.ºs 2.º a 21.º do CFI aprovado pelo Dec.-Lei n.º 162/2014,
de 31/10 e art.ºs 2.º a 21.º do CFI na RAM aprovado pelo Dec. Leg. Regional n.º 24/2016/M, de 28/06
Saldo não deduzido no
Saldo que transita para
Diploma
Dotação do período
Dedução do período
período(s) seguinte(s)
período anterior

072

073

.

DEDUÇÕES À COLETA (a deduzir no campo 355 do quadro 10 da declaração)

701

705

.

.

.

,

Dotação do período
723

.

.

Saldo que transita para
período(s) seguinte(s)

Dedução do período

,

724

.

.

,

725

.

.

,

075

OUTRAS DEDUÇÕES À COLETA
Normativo legal

Dedução efetuada

Incentivos fiscais aos lucros reinvestidos na Região Autónoma da Madeira (Dec. Leg. Regional n.º 2/2009/M, de 22 /1)

717

.

.

,

Incentivos fiscais aos lucros reinvestidos na Região Autónoma dos Açores (art.º 6.º do Dec. Leg. Regional n.º 2/99/A, de 20/1)

726

.

.

,

Entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira (art.os 35.º, n.º 6 e 36.º, n.º 5 e 36.º-A, n.º 6 do EBF)

718

.

.

,

Sociedades de capital de risco e investidores de capital de risco (art.º 32.º-A, n.º 4 do EBF)

719

.

.

,

Dedução por lucros retidos e reinvestidos pelas PME (art.os 27.º a 34.º do CFI) aprovado pelo Dec.-Lei n.º 162/2014, de 31/10 e art.ºs
27.º a 34.º do CFI na RAM aprovado pelo Dec. Leg. Regional n.º 24/2016/M, de 28/06)

727

.

.

,

Dedução de 50% à coleta pelas entidades licenciadas para operar na Zona Franca Industrial da Madeira (art.º 36.º-A, n.º 6 do EBF)

728

.

.

,

720

.

.

,

721

.

.

,

TOTAL DAS DEDUÇÕES (703+707+711+715+724+717+726+718+719+727+728+720)

077

TRANSMISSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DA SOCIEDADE FUNDIDA OU CINDIDA OU DA SOCIEDADE CONTRIBUIDORA (art.º 75.º-A do CIRC)

Código do benefício

NIF soc. fundida, cindida ou contribuidora
729

Saldo não deduzido no período anterior
730

.

.

,

Dotação do período
731

.

.

Dedução do período
732

,

.

.

,

078 INCENTIVOS SUJEITOS ÀS TAXAS MÁXIMAS DE AUXÍLIOS REGIONAIS (CFI aprovado pelo DL n.º 162/2014, de 31/10) (para benefícios cujo direito foi adquirido em ou após 01/01/2015)
746
Código do
benefício

Código CAE
737
da entidade
Montante das
a que se destina o
Região elegível
aplicações relevantes
investimento (art.º 2.º
(art.º 43.º do CFI) da Port. n.º 282/2014, (art.os 11.º, 22.º e 30.º
738
do CFI)
de 31/12)
735

Incentivos

736

.
.

.
.

,
,

Fiscais
IRC

.
.

.
.

740

741
Não Fiscais

739 IMI, IMT e SELO

,
,

.
.

.
.

,
,

Indique se se qualifica como microentidade nos termos previstos no Anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro

.
.

.
.
Sim

Total

,
,

.
.

.
.

Não

1

,
,

2

DONATIVOS (art.os 62.º, 62.º-A e 62.º-B do EBF)

08
TIPO DONATIVO

NIF DA ENTIDADE DONATÁRIA

VALOR DONATIVO

801

802

803

.

.

,

804

805

806

.

.

,

807

808

809

.

.

,

810

811

812

.

.

,

813

814

815

.

.

,

816

817

818

.

.

,

819

820

821

.

.

,

822

823

824

.

.

,

825

826

827

.

.

,

828

829

830

.

.

,

831

832

833

.

.

,

834

835

836

.

.

,

837

838

839

.

.

,

840

841

842

.

.

,

843

844

845

.

.

,

846

847

848

.

.

,

849

850

851

.

.

,

852

853

854

.

.

,

855

856

857

.

.

,

858

859

860

.

.

,

861

862

863

.

.

,

864

865

866

.

.

,

867

868

869

.

.

,

INCENTIVOS FISCAIS SUJEITOS À REGRA DE MINIMIS

09

TOTAL DOS INCENTIVOS DE ANOS ANTERIORES (DE NATUREZA FISCAL E NÃO FISCAL)

N-2

901

.

.

N-1

,

902

.

.

,

INCENTIVOS DO ANO
Incentivos de natureza não fiscal

903

.

.

,

TOTAL DOS INCENTIVOS DO ANO DE NATUREZA FISCAL (904-A + 904-B + 904-C + 904-D)

904

TOTAL DOS INCENTIVOS DO TRIÉNIO (901+ 902 + 903 + 904)

905

IRC A REGULARIZAR (a indicar no campo 372 do quadro 10 da declaração)

906

.
.
.

.
.
.

,
,
,

Incentivos de natureza fiscal
Remuneração convencional do capital social (Lei n.º 55-A/2010, de 31/12 e art.º 41.º-A do EBF) x taxa do IRC

904-A

Redução da taxa do IRC aplicável às PME, aos primeiros € 15.000,00 de matéria coletável (art.º 87.º, n.º 2 do CIRC)

904-B

Redução da taxa - benefícios à interioridade (ex-art.º 43.º do EBF)

904-C

Despesas com projeto de investimento produtivo (art.º 18.º, n.º 1 , al. b) e n.º 5 do CFI, revogado pelo Dec.Lei n.º 162/2014, de 31/10) x taxa do IRC

904-D

Identificação das empresas associadas (conceito de empresa única para efeitos do limite de minimis)

10

.
.
.
.

907

.
.
.
.

,
,
,
,

NIF

INCENTIVOS FISCAIS À INTERIORIDADE LIGADOS AO INVESTIMENTO SUJEITOS ÀS TAXAS MÁXIMAS DE AUXÍLIOS REGIONAIS
(ex-art.º 43.º do EBF) - a indicar no campo 372 do quadro 10 da declaração
TANGÍVEL

Investimentos elegíveis

1001

.

.

INTANGÍVEL

,

1002

.

.

TOTAL

,

1003

.

.

,

.

.

,

AUXÍLIOS AO INVESTIMENTO
Redução dos encargos com a segurança social

X

(1 - taxa do IRC)

1004
MAJORAÇÃO

Majoração das depreciações
Majorações dos encargos com a segurança social

1005
1008

.
.

.
.

TAXA DO IRC

,
,

,
,

1006
1009

VALOR DO AUXÍLIO
%

1007

%

1010

Majorações do crédito fiscal ao investimento

1011

Outros

1012

TOTAL DOS AUXÍLIOS (1004+1007+1010+1011+1012)

1013

Taxa de auxílio

1014

Taxa máxima legal aplicável

1015

EXCESSO A REGULARIZAR (a transportar para o campo 372 do quadro 10 da declaração)

1016

11

.
.
.
.
.

.

.
.
.
.
.
,
,

,
,
,
,
,

.

,

INFORMAÇÃO ADICIONAL - AUXÍLIOS DE ESTADO

1. É considerada empresa autónoma nos termos do artigo 3.º do Anexo I do Regulamento (UE) n.º 651/2014, da Comissão, de 16 de junho,
e do artigo 3.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro?
2. Em caso negativo, indique o(s) NIF(s) da(s) empresas(s) parceira(s) e/ou associada(s) tal como definido nos n.ºs 2
e 3 do artigo 3.º dos diplomas indicados.

3

NIF

Sim

1

Não

2

%
%

Instruções de preenchimento do anexo D da declaração modelo 22
(impresso em vigor a partir de 2017)
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
DAS PESSOAS COLETIVAS
Divisão de Liquidação

Instruções de preenchimento do anexo D da declaração modelo 22
(impresso em vigor a partir de janeiro de 2017)

Relativamente aos períodos de tributação de 2011 e seguintes, este anexo é obrigatoriamente
apresentado pelas seguintes entidades:
•

Que exercendo, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola,
usufruam de regimes de isenção ou de qualquer outro benefício fiscal que se traduza em deduções
ao rendimento ou à coleta no período a que respeita a declaração;

•

Residentes que não exerçam, a título principal, atividades de natureza comercial, industrial ou
agrícola, sempre que usufruam de isenção ou de qualquer outro benefício fiscal, nomeadamente
dedução à matéria coletável (relativamente ao preenchimento da declaração modelo 22 por estes
sujeitos passivos, ver Ofício circulado n.º 20167/2013, de 12/4);

•

Sociedades Gestoras de Participações Sociais, Sociedades de Capital de Risco e Investidores de
Capital de Risco, com mais-valias e ou menos-valias enquadradas no artigo 32.º do Estatuto dos
Benefícios Fiscais (EBF) no período de tributação a que respeita a declaração (períodos de
tributação até 2013, inclusive, em virtude da revogação daquela disposição legal pela Lei n.º 83C/2013, de 31/12).

As linhas em branco devem ser utilizadas para evidenciar outras situações para além das
expressamente previstas no impresso. Neste caso, o sujeito passivo deve juntar uma nota explicativa ao
processo de documentação fiscal a que se refere o artigo 130.º do Código do Imposto sobre o
Rendimento de Pessoas Coletivas (CIRC).
Relativamente aos períodos de tributação anteriores a 2011, os benefícios fiscais são discriminados
no anexo F da declaração anual de informação contabilística e fiscal (IES), não sendo o presente
anexo D utilizável para esses períodos.
Não devem ser inscritos neste anexo os rendimentos não sujeitos a IRC (ver art.º 54.º, n.º 3 do CIRC).
Quadro 03 – Rendimentos isentos
Este quadro é obrigatoriamente preenchido pelas entidades que se enquadrem num dos regimes de
isenção definitiva (quadro 031) ou temporária (quadro 032) nele identificados.

MOD. 101.01

Para todas as situações deve ser indicado o montante dos rendimentos líquidos que beneficiam de
isenção, incluindo os incrementos patrimoniais referidos no n.º 4 do artigo 54.º do CIRC.

Av. Eng. Duarte Pacheco, 28 - 7.º , Lisboa – 1099-013
Email: dsirc-dl@at.gov.pt

Tel: (+351) 21 383 42 00
www.portaldasfinancas.gov.pt

Fax: (+351) 21 383 45 93

Centro de Atendimento Telefónico: (+351) 707 206 707

Instruções de preenchimento do anexo D da declaração modelo 22
(impresso em vigor a partir de 2017)
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
DAS PESSOAS COLETIVAS
Divisão de Liquidação

Quadro 031 – Isenção definitiva
• No campo 301 não devem ser incluídas as entidades anexas de instituições particulares de
solidariedade social, uma vez que estas deixaram de beneficiar de isenção de IRC, por força da
alteração do artigo 10.º do CIRC introduzida pela Lei n.º 64-B/2011, de 30/12.
• A isenção definitiva prevista no campo 302 inclui as isenções contempladas no artigo 11.º do CIRC e
no n.º 1 do artigo 54.º do EBF.
• No campo 303 devem ser mencionados os resultados das cooperativas isentas de IRC nos termos
dos n.ºs 1, 2 e 13 do artigo 66.º-A do EBF, com exceção dos resultados provenientes de operações
com terceiros e de atividades alheias aos próprios fins e dos rendimentos previstos no n.º 4.
Devem também ser incluídos neste campo os rendimentos isentos de IRC nos termos do n.º 6 do
mesmo artigo.
• No campo 313 devem ser indicados os lucros derivados de obras e trabalhos das infraestruturas
comuns NATO, realizados por empreiteiros ou arrematantes (art.º 14.º, n.º 2 do CIRC).
• Ao preencher o campo 314, devem ser indicados no quadro 031-A os códigos que constam da
seguinte tabela:
Código do
benefício

Descrição

140

Fundos de pensões e equiparáveis (art.º 16.º, n.º 1 do EBF)

141

Fundos de poupança-reforma, poupança-educação e poupança-reforma/educação
(art.º 21.º, n.º 1 do EBF)

142

Fundos de capital de risco (art.º 23.º do EBF)

143

Fundos de investimento imobiliário em recursos florestais (art.º 24.º, n.º 1 do EBF)

149

Outros fundos isentos definitivamente

Perante as opções apresentadas na tabela, deve ser assinalado o código do benefício que ao caso
se aplica, ou o código 149 para outros fundos isentos se o tipo de fundo não constar da tabela, e
inscrito o respetivo montante.
• O campo 304 não deve ser utilizado para rendimentos não sujeitos a IRC.
Assim, os rendimentos não sujeitos (quotas pagas pelos associados em conformidade com os
estatutos e os subsídios destinados a financiar a realização de fins estatutários), previstos no n.º 3 do
artigo 54.º do CIRC, obtidos por sujeitos passivos residentes que não exerçam, a título principal, uma
atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, não devem ser inscritos neste campo.
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• Ao preencher o campo 304, devem ser indicados no quadro 031-B os códigos que constam da
seguinte tabela:
Código do
benefício

Descrição

040

Entidades de navegação marítima e aérea (art.º 13.º do CIRC)

049

Outras isenções definitivas

Perante as opções apresentadas na tabela, deve ser assinalado o código do benefício que ao caso
se aplica, ou o código 049 para outras isenções definitivas, e inscrito o respetivo montante.

Quadro 032 – Isenção temporária
• O campo 305 deve ser preenchido pelas entidades instaladas nas Zonas Francas da Madeira e da
Ilha de Santa Maria sempre que as mesmas usufruam do benefício previsto no n.º 1 do artigo 33.º do
EBF. Esta isenção temporária foi revogada pelo Orçamento de Estado para 2012 (Lei n.º 64-B/2011,
de 30/12) pelo que este campo só pode ser preenchido para o período de tributação de 2011.
• No campo 306 devem ser declarados os rendimentos auferidos pelas comissões vitivinícolas
regionais, reguladas nos termos do Decreto-Lei n.º 212/2004, de 23 de agosto, e legislação
complementar, à exceção dos rendimentos de capitais tal como definidos para efeitos de IRS (art.º
52.º do EBF).
• O campo 307 deve ser preenchido pelas entidades gestoras de sistemas integrados de gestão de
fluxos específicos de resíduos, devidamente licenciadas nos termos legais, relativamente aos
resultados que, durante o período correspondente ao licenciamento, sejam reinvestidos ou utilizados
para a realização dos fins que lhes sejam legalmente atribuídos. Excetuam-se os rendimentos de
capitais, tal como são definidos para efeitos de IRS (art.º 53.º do EBF).
• No campo 308 devem ser inscritos os rendimentos auferidos pelas associações e confederações
referidas no artigo 55.º do EBF, com exceção dos rendimentos de capitais e dos rendimentos
comerciais, industriais ou agrícolas, tal como são definidos para efeitos de IRS, sem prejuízo do
disposto no n.º 2 do mesmo artigo. Também devem ser inscritos neste campo os rendimentos
auferidos pelas associações de pais os quais beneficiam de isenção, exceto no que respeita a
rendimentos de capitais tal como são definidos para efeitos de IRS, quando a totalidade dos seus
rendimentos brutos sujeitos e não isentos não exceda o montante de € 7.500.
Devem também ser inscritos neste campo os rendimentos obtidos por associações de pais derivados
da exploração de cantinas escolares.
• O campo 309 apenas deve ser preenchido para o período de tributação de 2011, por força da
revogação do artigo 57.º do EBF pela Lei n.º 64-B/2011, de 30/12.
• O campo 310 destina-se a ser preenchido pelos baldios e comunidades locais que aproveitam da
isenção do IRC prevista no artigo 59.º do EBF.
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Não são abrangidos pela isenção os rendimentos de capitais, tal como são definidos para efeitos de
IRS, e as mais-valias resultantes da alienação, a título oneroso, de partes de baldios (n.º 2 do art.º
59.º do EBF).
• O campo 311 apenas deve ser preenchido para os períodos de tributação de 2011 e 2012.
• Ao preencher o campo 315, devem ser indicados no quadro 032-A os códigos que constam da
seguinte tabela:
Código do
benefício

Descrição

150

Fundos de poupança em ações (art.º 26.º, n.º 1 do EBF)

151

Fundos de investimento imobiliário – reabilitação urbana (art.º 71.º, n.º 1 do EBF)

159

Outros fundos isentos temporariamente

Perante as opções apresentadas na tabela, deve ser assinalado o código do benefício que ao caso
se aplica, ou o código 159 para outros fundos isentos se o tipo de fundo não constar da tabela, e
inscrito o respetivo montante.
• Ao preencher o campo 312, devem ser indicados no quadro 032-B os códigos que constam da
seguinte tabela:
Código do
benefício

Descrição

120

Concessionária da Zona Franca da Madeira – Isenção até 2017 (art.º 33.º, n.º 12
do EBF)

121

Lucros derivados das obras e trabalhos na Base das Lajes e instalações de apoio –
artigo XI do Anexo I do Acordo Técnico, aprovado pela Resolução da Assembleia
da República 38/95, de 11 de outubro - Acordo de Cooperação e Defesa entre a
República Portuguesa e os EUA

122

Decreto-Lei n.º 43335/1960 de 19/11 – Regime fiscal das concessões do Estado no
âmbito da política nacional de eletrificação

129

Outras isenções temporárias

Perante as opções apresentadas na tabela, deve ser assinalado o código do benefício que ao caso
se aplica, ou o código 129 para outros rendimentos isentos temporariamente não contemplados nos
códigos anteriores, e inscrito o respetivo montante.

Quadro 04 – Deduções ao rendimento
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Este quadro é obrigatoriamente preenchido pelas entidades que aproveitem de benefícios desta
natureza para efeitos do apuramento do lucro tributável do período (campo 774 do quadro 07 da
declaração modelo 22).
Os benefícios são discriminados por normativo legal, indicando-se para cada um o montante da
respetiva dedução efetuada.
Sobre as condições de utilização de cada um dos benefícios deve consultar o respetivo normativo legal,
indicado em cada um dos campos deste quadro.
• O campo 403 apenas deve ser preenchido para os períodos de tributação de 2011 a 2013, inclusive,
uma vez que o benefício foi revogado pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro.
• O valor a inscrever no campo 404 deve corresponder ao somatório dos valores inscritos nos campos
1005 e 1008 do quadro 10 do presente anexo. Os benefícios fiscais à interioridade foram
revogados pela Lei n.º 64-B/2011, de 30/12.
• No campo 406 deve ser inscrita a majoração que, nos termos dos artigos 62.º, 62.º-A e 62.º-B do
EBF, é aplicável aos donativos discriminados no quadro 08 do presente anexo.
• O campo 408 deve ser preenchido para os períodos de tributação de 2011 e 2012 e para os períodos
que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2016 (n.º 6 do art.º 70.º do EBF, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 38/2016, de 15 de julho).
• No campo 409 e para as entradas realizadas em 2011, 2012 e 2013, por entregas em dinheiro pelos
sócios no âmbito de constituição de sociedades ou de aumento de capital, desde que a sociedade
beneficiária seja qualificada como PME, nos termos previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007,
de 6 de novembro, e sejam observadas as demais condições previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do
artigo 136.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, deve ser indicado o montante da dedução
correspondente à remuneração convencional do capital social calculado mediante a aplicação de 3%
sobre essas entradas.
Esta dedução é igualmente efetuada nos dois períodos de tributação seguintes àquele em que
ocorreram as mencionadas entradas.
No que se refere às entradas de capital que ocorram nos períodos de tributação iniciados em ou
após 1 de janeiro de 2014, a remuneração convencional do capital social a indicar neste campo (em
2014 e nos três períodos seguintes) passa a ser calculada mediante a aplicação da taxa de 5% (art.º
41.º-A do EBF, aditado pelo art.º 4.º do Decreto-Lei 162/2014, de 31 de outubro).
À semelhança do normativo anterior, também o artigo 41.º-A do EBF faz depender o aproveitamento
do benefício da verificação de determinados requisitos, os quais estão previstos nas alíneas a) a c) do
seu n.º 1. Um destes requisitos é a sociedade beneficiária ser qualificada como micro, pequena ou
média empresa, de acordo com os critérios previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de
novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 143/2009, de 16 de junho.
Como, por força do n.º 3 do artigo 136.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro e do n.º 3 do artigo
41.º-A do EBF, este benefício fiscal está sujeito às regras europeias aplicáveis em matéria de auxílios
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de minimis, a inclusão de valores no campo 409 obriga ao preenchimento do quadro 09 do presente
anexo.
• No campo 412, para além da majoração dos gastos relativos a creches, lactários e jardins- deinfância, deve também ser inscrita a majoração dos encargos relativos às entregas pecuniárias
efetuadas pelas entidades empregadoras para a criação de fundos destinados à emissão de vales
sociais, cujo regime fiscal se encontra previsto no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 26/99, de 28 de
janeiro.
• O campo 414 deve ser preenchido pelos sócios ou acionistas das sociedades licenciadas para operar
na Zona Franca da Madeira que gozem da isenção de IRC nos termos dos números 10 e 11 do artigo
36.º-A do EBF, na redação dada pela Lei n.º 64/2015, de 1 de julho.
• No campo 415 são inscritas as majorações do gastos suportados com a aquisição, em território
português, de eletricidade, gás natural veicular (GNV) e gases de petróleo liquefeito (GPL) para
abastecimento de veículos, previstas no artigo 59.º-A do EBF.
• O campo 416 destina-se à inscrição da majoração das despesas com sistemas de car-sharing e bikesharing a que se refere o artigo 59.º-B do EBF.
• No campo 417 é inscrita a majoração das despesas com a aquisição de frotas de velocípedes em
benefício do pessoal do sujeito passivo, nos termos do artigo 59.º-C do EBF.
• O campo 418 é preenchido com a majoração do gasto suportado com as contribuições financeiras
dos proprietários e produtores florestais aderentes a uma zona de intervenção florestal destinadas ao
fundo comum constituído pela respetiva entidade gestora nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º
127/2005, de 5 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 15/2009, de 14 de janeiro, 2/2011, de 6
de janeiro, e 27/2014, de 18 de fevereiro.
• No campo 419 deve ser inscrito o resultado líquido do período realizado e contabilizado
separadamente pela entidade central de armazenagem nacional, na gestão das reservas estratégicas
de produtos de petróleo bruto e de produtos de petróleo, nos termos do art.º 25.º-A do Decreto-Lei n.º
165/2013, de 16 de dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 7.º-A/2016, de 30 de março.
• Ao preencher o campo 410, devem ser indicados no quadro 04-A os códigos que constam da
seguinte tabela:
Código do
benefício

Descrição

100

Regime de interioridade – art.º 43.º do EBF – regime transitório

119

Outras deduções ao rendimento

Perante as opções apresentadas na tabela, deve ser assinalado o código do benefício que ao caso
se aplica, ou o código 119 para outras deduções ao rendimento não contemplados nos códigos
anteriores, e inscrito o respetivo montante.
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Quadro 041 – Transmissão de benefícios fiscais da sociedade fundida ou cindida ou da sociedade
contribuidora (art.º 75.º- A do CIRC)

Este quadro deve ser preenchido pela(s) sociedade(s) beneficiária(s), quando aproveita(m) de benefícios
fiscais que lhe tenham sido transmitidos em operações de fusão, cisão ou de entrada de ativos a que
seja aplicado o regime especial estabelecido no artigo 74.º do CIRC, e que operem por dedução ao
rendimento.
Os montantes de tais benefícios devem ser inscritos de acordo com o código e o benefício identificados
na tabela seguinte. Deve(m) também ser indicado(s) o(s) número(s) de identificação fiscal da(s)
sociedade(s) fundida(s) ou cindida(s) ou contribuidora(s) e o respetivo montante do benefício a deduzir
ao rendimento.

Transmissão de benefícios fiscais da sociedade fundida ou cindida ou da sociedade contribuidora
Código
do
benefício

Descrição do benefício

401

Majoração à criação de emprego (art.º 19.º do EBF)

409

Remuneração convencional do capital social - PME (art.º
136.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31/12 e art.º 41.º-A do EBF)

410

Outras deduções ao rendimento

NIF da soc.
fundida/cindida
/contribuidora

Montante

Quadro 11 – Deduções à matéria coletável
• Este quadro deve ser preenchido pelos clubes desportivos abrangidos pelo artigo 11.º do CIRC, ou
seja, pelas associações legalmente constituídas para o exercício de atividades desportivas, que
reúnam cumulativamente as condições previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 deste artigo.
Por força do n.º 2 do artigo 54.º do EBF, os clubes desportivos podem deduzir à matéria coletável, até
ao limite de 50% da mesma, as importâncias investidas em novas infraestruturas não provenientes
de subsídios.
O eventual excesso pode ser, ainda, deduzido até ao final do segundo período de tributação seguinte
ao do investimento.
No ano do investimento em novas infraestruturas, inscreve-se no campo 1112 a dotação do período,
ou seja, a importância total do investimento; no campo 1113 é inscrito o montante do investimento
que pode ser deduzido no período em causa, isto é, o montante até ao limite de 50% da matéria
coletável.
No campo 1114 é mencionado o eventual excesso, o qual, no período seguinte, passa a ser inscrito
no campo 1111. Este montante vai corresponder à “dedução do período” (campo 1113), com o limite
de 50% da matéria coletável.
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• Exemplo:
No ano 2016, o Clube Desportivo do Bairro investiu em novas infraestruturas o montante de €
5.000,00, não tendo recebido quaisquer subsídios para o efeito.
Nesse mesmo ano obteve os seguintes rendimentos líquidos:
Lucro tributável (e matéria coletável) do bar
(rendimentos brutos: € 7.000,00; gastos: € 5.000,00)…………………………………€ 2.000,00
(rendimentos não isentos nos termos do n.º 3 do art.º 11.º)
Rendimentos diretamente derivados da atividade desportiva (gastos: € 600,00)…… € 4.000
(rendimentos isentos nos termos do n.º 1 do art.º 11.º)
Rendimentos de publicidade ………………………………………………………………
(rendimentos não isentos nos termos do n.º 3 do art.º 11.º)

€ 1.800

Os gastos comuns imputáveis às atividades sujeitas e não isentas ascenderam a € 200,00.
Resolução:
No anexo D à IES é apurada a matéria coletável:
MC = (2.000,00 + 1.800,00) – 600,00 (art.º 53.º, n.º 7 do CIRC) – 200,00 (art.º 54.º do CIRC) =
3.000,00.
Este sujeito passivo não pode aproveitar do benefício fiscal a que se refere o n.º 1 do artigo 54.º do
EBF, porque os seus rendimentos brutos sujeitos a tributação (rendimentos brutos do bar e de
publicidade) perfazem € 8.800,00, excedendo o montante de € 7.500,00 aí previstos.
Pode, porém, usufruir do benefício fiscal previsto no n.º 2 do art.º 54.º do EBF o qual, operando por
dedução à matéria coletável, vai ser inscrito no campo 399 do quadro 09 da declaração modelo 22 e
não no campo D242 do anexo D à IES.
O referido benefício fiscal obriga ao preenchimento do quadro 11 do presente anexo, do seguinte
modo:





Campo 1111 – saldo não deduzido no período anterior - 0
Campo 1112 – dotação do período - € 5.000,00
Campo 1113 – dedução do período - € 1.500,00 (50% x € 3.000,00)
Campo 1114 – saldo que transita para período(s) seguinte(s) - € 3.500,00

Quadro 05 – Sociedades gestoras de participações sociais (SGPS), sociedades de capital de risco
(SCR) e investidores de capital de risco (ICR)
• Este quadro é obrigatoriamente preenchido para os períodos de tributação até 2013 inclusive,
pelas SGPS, SCR e ICR, sempre que no período em causa tenham realizado mais-valias e ou
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menos-valias enquadradas no n.º 2 do artigo 32.º e no n.º 1 do artigo 32.º-A do EBF, respetivamente
(estas disposições legais foram revogadas pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro).
Nos termos destas disposições legais, as mais-valias e as menos-valias realizadas pelas SGPS,
pelas SCR e pelos ICR de partes de capital de que sejam titulares, desde que detidas por período
não inferior a um ano, e, bem assim, os encargos financeiros suportados com a sua aquisição, não
concorrem para a formação do lucro tributável destas sociedades.
Os encargos financeiros suportados, não dedutíveis, são acrescidos para efeitos do apuramento do
lucro tributável, no campo 779 do quadro 07 da declaração modelo 22.
Este enquadramento não é aplicável relativamente às mais-valias realizadas e encargos financeiros
suportados, se verificadas as condições a que se refere o n.º 3 do artigo 32.º e o n.º 2 do artigo 32.º-A
do EBF.

Quadro 06 – Entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira
• Este quadro é de preenchimento obrigatório para os sujeitos passivos que assinalaram o campo 265
do quadro 08.1 da declaração modelo 22 e, relativamente ao período de tributação de 2011, também
para as entidades que assinalaram o campo 260 do referido quadro e para as entidades isentas de
IRC ao abrigo do artigo 33.º do EBF, sendo que estas últimas apenas são obrigadas a indicar a data
de obtenção do licenciamento para operar na Zona Franca da Madeira.
Na quantificação do número de postos de trabalho criados nos primeiros seis meses de atividade
apenas qualificam os postos de trabalho que gerem retenções na fonte em sede de IRS.
• No campo 603 é indicado o montante do investimento realizado, para efeitos do cumprimento do
disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 36.º ou do art.º 36.º-A, ambos do EBF.
• Os campos 604 e 605 destinam-se a inscrever o Código NACE
à atividade económica exercida pelo sujeito passivo na Zona Franca da Madeira (ZFM).

referente

Se o sujeito passivo beneficiar do regime previsto no artigo 36.º do EBF, indica a NACE Rev. 1.1,
estabelecida pelo Regulamento (CEE) n.º 3037/90, do Conselho, com a última redação que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.º 1882/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho; se beneficiar do
regime previsto no artigo 36.º-A do EBF, deve indicar a NACE Rev. 2 estabelecida no Regulamento
(CE) n.º 1893/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006.
• Os campos 606 e 607 destinam-se a evidenciar o número de postos de trabalho criados no período,
para efeitos de aplicação dos plafonds máximos à matéria coletável a que é aplicável a taxa reduzida,
nos termos dos n.ºs 3 e 4 do art.º 36.º e dos n.ºs 4 e 5 do art.º 36.º-A, ambos do EBF.

Quadro 061 – Apuramento do limite máximo aplicável aos benefícios fiscais relativos ao período
(a preencher no caso de aplicação do regime do art.º 36.º-A do EBF)
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•

No campo 608 é de inscrever a diferença entre a coleta que se obteria aplicando a(s) taxa(s) de IRC
prevista(s) nos n.ºs 1 e 5 do art.º 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2001/M, de 20 de
Fevereiro, com a última alteração conferida pelo art.º 18.º do Decreto Legislativo Regional n.º
18/2014/M (Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2015) e a coleta apurada à taxa
aplicável na ZFM (5%).

•

No campo 609 é inscrita a diferença entre o montante da derrama regional que seria apurado se o
sujeito passivo não beneficiasse de qualquer isenção e o montante apurado nos termos do n.º 12 do
artigo 36.º-A do EBF.

•

No campo 610 inscreve-se a diferença entre o montante da derrama municipal que seria apurado se
o sujeito passivo não beneficiasse de qualquer isenção e o montante apurado nos termos do n.º 12
do artigo 36.º-A do EBF.

•

No campo 611 deve ser inscrito o montante da diferença entre as tributações autónomas que seria
apurado de acordo com as taxas previstas no artigo 88.º do Código do IRC e as determinadas de
acordo com o n.º 14 do art.º 36.º-A do EBF.

•

No campo 612 é de inscrever o valor correspondente à dedução de 50% à coleta do IRC respeitante
à atividade desenvolvida na zona franca industrial, a que se refere o n.º 6 do art.º 36.º-A do EBF.

•

O campo 613 é destinado à inscrição dos restantes benefícios fiscais referidos no n.º 12 do art.º
36.º-A do EBF que não constam dos campos anteriores (por exemplo, imposto do selo).

•

A informação a constar dos campos 615 a 617 é, apenas, a respeitante à atividade exercida na ZFM
e destina-se ao cálculo do limite máximo anual, previsto no n.º 3 do art.º 36.º-A do EBF, aplicável
aos benefícios fiscais permitidos por este regime.

•

No campo 618 é indicado o montante resultante da diferença entre o total dos benefícios fiscais do
período (campo 614) e o maior dos limites inscritos nos campos 615 a 617.

Quadro 07 – Deduções à coleta
•

Este quadro é obrigatoriamente preenchido pelas entidades que pretendam aproveitar de benefícios
desta natureza para efeitos de apuramento do imposto do período (campo 355 do quadro 10 da
declaração modelo 22).
Os benefícios são discriminados por normativo legal, indicando-se, para cada um deles, o montante
do benefício dedutível no período, a dedução de facto efetuada no campo 355 do quadro 10 da
declaração da modelo 22 e o saldo que transita para o(s) períodos(s) de tributação seguinte(s).
Alerta-se para o facto de que a eventual regularização à dedução dos benefícios que é feita no
campo 371 do quadro 10 da declaração modelo 22, em cumprimento do disposto do artigo 92.º do
CIRC ou do artigo 43.º do Código Fiscal do Investimento, não pode vir a ser deduzida no(s)
períodos(s) de tributação seguinte(s).
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Assim, em cada um dos campos destinados à “dedução do período” deve ser indicado o montante
que é inscrito no campo 355 do quadro 10 da declaração modelo 22, ainda que tenha(m) sido
efetuada(s) a(s) referida(s) regularização(ões).
Sempre que os respetivos normativos assim o exijam, devem ser juntos ao processo de
documentação fiscal a que se refere o artigo 130.º do CIRC os documentos comprovativos das
deduções efetuadas.
•

No quadro 071 devem figurar os benefícios fiscais contratuais relativos aos grandes projetos de
investimento referidos no ex-artigo 41.º, n.º 1 do EBF e nos artigos n.ºs 15.º a 21.º do CFI, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de setembro e revogado pelo artigo 7.º do Decreto-Lei n.º
162/2014, de 31 de outubro e nos artigos n.ºs 2.º a 21.º do CFI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
162/2014, de 31 de outubro. Devem, também, figurar neste quadro os benefícios fiscais contratuais
previstos no Decreto Legislativo Regional n.º 18/99/M, de 28 de junho, no artigo 9.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20 de janeiro e nos artigos n.ºs 2.º a 21.º do Código Fiscal do
Investimento na RAM aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 24/2016/M, de 28 de junho.
A discriminação destes benefícios deve ser alocada ao diploma legal que os criou, a saber:


001 - Estatuto dos Benefícios Fiscais (ex-art.º 41.º) e Decreto-Lei n.º 409/99, de 15 de
outubro;



002 - Código Fiscal do Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de
setembro, alterado pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 82/2013, de 17
de junho, e pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro e revogado pelo Decreto-Lei n.º
162/2014, de 31 de outubro;



003 - Código Fiscal do Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de
outubro;



004 - Decreto Legislativo Regional n.º 18/99/M, de 28 de junho;



005 - Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20 de janeiro (art.º 9.º);



006 - Código Fiscal do Investimento na RAM aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º
24/2016/M, de 28 de junho).

•

No quadro 072 inscrevem-se os benefícios fiscais com vista à internacionalização, previstos no exartigo 41.º, n.º 4 do EBF e no artigo 22.º do antigo CFI, o qual foi revogado pela Lei n.º 83-C/2013,
de 31 de dezembro.

•

O quadro 073 destina-se a inscrever os valores relativos ao sistema de incentivos fiscais em
investigação e desenvolvimento empresarial (SIFIDE).
A discriminação destes benefícios deve ser alocada à legislação nacional ou, no caso de o
investimento ser efetuado na Região Autónoma da Madeira, à respetiva legislação regional, a saber:


Legislação nacional: Lei n.º 40/2005, de 3 de agosto, Código Fiscal do Investimento,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de setembro e revogado pelo Decreto-Lei n.º
162/2014, de 31 de outubro e Código Fiscal do Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
162/2014, de 31 de outubro;
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•

Legislação regional: Código Fiscal do Investimento na R. A. da Madeira aprovado pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 24/2016/M, de 28 de junho.

O quadro 074 destina-se a inscrever os valores relativos ao regime fiscal de apoio ao investimento
(RFAI).
A discriminação destes benefícios deve ser alocada ao diploma legal que os criou, a saber:

•



741 - RFAI – Regime fiscal de apoio ao investimento [Lei n.º 10/2009, de 10 de março
(sucessivamente prorrogada) e arts. 26.º a 32.º do Código Fiscal do Investimento (CFI),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de setembro, e revogado pelo Decreto-Lei
n.º 162/2014, de 31 de outubro];



742 - RFAI – Regime fiscal de apoio ao investimento (arts. 22.º a 26.º do CFI aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro); e



743 - RFAI – Regime fiscal de apoio ao investimento na Região Autónoma da Madeira Decreto Legislativo Regional n.º 24/2016/M, de 28 de junho).

O quadro 076 destina-se a inscrever o benefício designado por Crédito Fiscal Extraordinário ao
Investimento (CFEI), criado pela Lei n.º 49/2013, de 16 de julho.
Este benefício é apenas aplicável às despesas de investimento elegíveis que tenham sido
efetuadas entre 1 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2013. A importância que não pôde ser
deduzida à coleta de IRC respeitante ao período de tributação de 2013 pode sê-lo, nas condições
estabelecidas no artigo 3.º da referida Lei, nos cinco períodos de tributação subsequentes. Sobre
este benefício, recomenda-se a leitura da Circular n.º 6/2013, de 17 de julho.

Quadro 075 – Outras deduções à coleta
•

O campo 717 apenas deve ser preenchido para o período de tributação de 2011, face ao disposto
nos n.ºs 1 e 3 do artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2009/M, de 22/01.

•

No campo 726 devem ser declarados os lucros comerciais, industriais e agrícolas reinvestidos na
Região Autónoma dos Açores que são deduzidos à coleta, até ao limite da mesma, nos termos do
artigo 6.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20 de janeiro.
Relativamente ao período de tributação de 2014, o artigo 32.º do Decreto Legislativo Regional n.º
2/2014/A, de 29 de janeiro, vem estabelecer quais os setores de atividade/tipos de investimento que
podem aproveitar do referido benefício.

•

O campo 718 deve ser preenchido quer para o período de tributação de 2011, quer para os períodos
de tributação posteriores, ao abrigo, respetivamente, do n.º 6 do artigo 35.º, do n.º 5 do artigo 36.º e
do n.º 6 do artigo 36.º-A, todos do EBF.

•

No campo 727 as PME, tal como são definidas na Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão,
de 6 de maio de 2003, podem deduzir à coleta do IRC, nos períodos de tributação que se iniciem em
ou após 1 de janeiro de 2014, até 10 % dos lucros retidos que sejam reinvestidos em aplicações
relevantes (DLRR) nos termos do artigo 30.º do CFI, aprovado pelo Decreto-Lei 162/2014, de 31 de
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outubro, no prazo de dois anos contado a partir do final do período de tributação a que
correspondam os lucros retidos.
Para efeitos da dedução, o montante máximo dos lucros retidos e reinvestidos, em cada período de
tributação, é de € 5.000.000,00 por sujeito passivo. A dedução é feita até à concorrência de 25% da
coleta do IRC.
•

No campo 728 é de inscrever o valor correspondente à dedução de 50% à coleta do IRC respeitante
à atividade desenvolvida na zona franca industrial, a que se refere o n.º 6 do art.º 36.º-A do EBF.

Quadro 077 – Transmissão de benefícios fiscais da sociedade fundida ou cindida ou da sociedade
contribuidora
Este quadro deve ser preenchido pela sociedade beneficiária, quando aproveita de benefícios fiscais que
lhe tenham sido transmitidos em operações de fusão, cisão ou de entradas de ativos a que seja aplicado
o regime especial estabelecido no artigo 74.º do CIRC e que operem por dedução à coleta.
Os montantes de tais benefícios devem ser inscritos de acordo com o código e benefício identificados na
tabela seguinte. Devem ser indicados os números de identificação fiscal das sociedades incorporadas.
No campo 730 deve ser indicado o saldo não deduzido pelas sociedades fundidas, cindidas ou
contribuidoras no período anterior ao da realização da operação. Caso a operação de fusão, cisão ou
entrada de ativos não produza efeitos retroactivos ao início do período, a dotação desse período,
pertencente à sociedade fundida, cindida ou contribuidora e que é transmitida para a sociedade
incorporante ou beneficiária, deve ser inscrito no campo 731. No campo 732 deve ser inscrito o montante
deduzido no período, pela sociedade incorporante ou beneficiária.

Transmissão de benefícios fiscais da sociedade fundida ou cindida ou da sociedade contribuidora
NIF da soc.
fundida/cindida/
contribuidora

Cód. do
benefício

Descrição do benefício

703

Grandes projetos de investimento (ex-art.º 41.º, n.º 1 do EBF,
art.ºs 15.º a 21.º do CFI revogado e art.ºs 2.º a 21.º, do novo
CFI

707

Projetos de investimento à internacionalização (ex-art.º 41.º,
n.º 4 do EBF e art.º 22.º do CFI revogado)

711

SIFIDE (Lei n.º 40/2005, de 3 de agosto) e SIFIDE II (art.º
133.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, art.ºs 33.º a
40.º do CFI revogado e art.ºs 35.º a 42.º do novo CFI)

715

Regime fiscal de apoio ao investimento (Lei n.º 10/2009, de
10 de março, art.ºs 26.º a 32.º do CFI revogado e art.ºs 22.º a
26.º do novo CFI)

717

Incentivos fiscais aos lucros reinvestidos na
Autónoma da Madeira (DLR n.º 2/2009/M, de 22/01)

724

Crédito fiscal extraordinário ao investimento (Lei n.º 49/2013,

Região
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de 16 de julho)
726

Incentivos fiscais aos lucros reinvestidos na Região
Autónoma dos Açores (art.º 6.º do DLR n.º 2/99/A, de 20/01)

727

Dedução por lucros retidos e reinvestidos pelas PME (art.ºs
27.º a 34.º do CFI)

720
Quadro 078 – Incentivos sujeitos às taxas máximas de auxílios regionais (CFI aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro)
Este quadro só deve ser preenchido para os períodos de tributação de 2015 e seguintes,
relativamente aos benefícios fiscais cujo direito seja adquirido nestes períodos.
O quadro destina-se ao apuramento dos limites máximos aplicáveis aos benefícios fiscais concedidos às
empresas no âmbito do regime de benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo e do RFAI (n.º
1 do artigo 43.º do CFI).
No caso de a empresa usufruir também da DLRR, deve ser indicado neste quadro o montante do
respetivo incentivo.
Se a empresa usufruir exclusivamente da DLRR e ou de incentivos financeiros, este quadro não deve ser
preenchido.
Neste quadro, deverá ser preenchida uma linha por cada projeto de investimento, o qual pode abranger
despesas relevantes de um período de três anos na mesma região NUTS 3, a contar da data de início
dos trabalhos.
•

Campo 746 – Neste campo deve ser indicado o código do benefício fiscal:
CÓDIGO DO
BENEFÍCIO
071

741

742
743
727

DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO
Grandes projetos de investimentos (ex-art.º 41.º, n.º 1 do EBF, art.ºs 15.º a 21.º do
CFI (revogado), art.ºs 2.º a 21.º do CFI aprovado pelo Dec.-Lei n.º 162/2014, de 31/10
e e art.ºs 2.º a 21.º do CFI na RAM aprovado pelo Dec. Leg. Regional n.º 24/2016/M,
de 28/06);
RFAI – Regime fiscal de apoio ao investimento [Lei n.º 10/2009, de 10 de março
(sucessivamente prorrogada) e arts. 26.º a 32.º do Código Fiscal do Investimento
(CFI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de setembro, e revogado pelo
Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro];
RFAI – Regime fiscal de apoio ao investimento (arts. 22.º a 26.º do CFI aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro); e
RFAI – Regime fiscal de apoio ao investimento na Região Autónoma da Madeira Decreto Legislativo Regional n.º 24/2016/M, de 28 de junho).
DLRR - Dedução por lucros retidos e reinvestidos pelas PME (art.ºs 27.º a 34.º do
CFI aprovado pelo Dec.-Lei n.º 162/2014, de 31/10 e art.ºs 27.º a 34.º do CFI na RAM
aprovado pelo Dec. Leg. Regional n.º 24/2016/M, de 28/06)
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•

Campo 735 – Neste campo deve ser indicada a região elegível onde foram efetuadas as aplicações
relevantes, região essa que tem de constar no mapa referido no artigo 43.º do CFI.

•

Campo 736 – Neste campo deve ser indicado o código CAE – Rev. 3 relativo à atividade a que se
destinou o investimento inicial (art.º 2.º da Portaria n.º 282/2014, de 30 de dezembro).

•

Campo 737 – Este campo destina-se a inscrever o montante das aplicações relevantes que se
enquadrem no âmbito de um investimento inicial.
O conceito de investimento inicial encontra-se previsto no n.º 2 do art.º 4.º do CFI e na alínea d)
do n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 297/2015, de 21 de setembro.
Nos termos dos normativos indicados, consideram-se investimentos iniciais:
-

Os investimentos relacionados com a criação de um novo estabelecimento;

-

O aumento da capacidade de um estabelecimento já existente;

-

A diversificação da produção de um estabelecimento no que se refere a produtos não
fabricados anteriormente nesse estabelecimento ou uma alteração fundamental do processo
de produção global de um estabelecimento existente.

Ainda no que respeita ao conceito de investimento inicial, deve ter-se em atenção o disposto na
alínea a) do n.º 1 do art.º 6.º da Portaria n.º 94/2015, de 27 de março e na alínea a) do n.º 1 do art.º
4.º da Portaria n.º 297/2015, de 21 de setembro.
Salienta-se que as mesmas aplicações relevantes não podem beneficiar cumulativamente do regime
de benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo e do RFAI (art.ºs 13.º e 24.º do CFI).
Relativamente ao regime de benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo, este
campo 737 deve ser preenchido quando o contrato seja assinado em 2015 ou em períodos de
tributação posteriores e não tenham sido realizadas aplicações relevantes no âmbito do respetivo
projeto em períodos de tributação anteriores a 2015, devendo ser indicado o montante total das
aplicações relevantes do projeto de investimento.
No que se refere ao RFAI, este campo deve ser inscrito no período de tributação em que foram
efetuadas as aplicações relevantes que sejam consideradas como «investimento realizado» tal
como se encontra definido nos números 5 e 6 do artigo 22.º do CFI, devendo as grandes empresas
ter, também, em atenção o disposto no n.º 7.
Relativamente à DLRR, o campo 737 deve ser preenchido no período de tributação em que a
empresa (PME) utiliza o benefício fiscal, indicando o montante das aplicações relevantes que se
compromete a realizar no prazo previsto no n.º 1 do artigo 29.º do CFI.
•

O campo 738 destina-se a indicar a totalidade dos benefícios fiscais contratuais ao investimento
produtivo no âmbito do projeto e do RFAI, em sede de IRC, e o montante do benefício fiscal de IRC
relativo à DLRR.
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•

O campo 739 destina-se a inscrever os restantes benefícios fiscais (IMT, IMI e Imposto do Selo)
concedidos no âmbito dos regimes contratuais e do RFAI.

•

No campo 740 são indicados os incentivos não fiscais atribuídos aos projetos/investimentos
referidos no ponto anterior.

•

No campo 741 é inscrita a soma dos benefícios fiscais e dos não fiscais.

Quadro 08 – Donativos previstos nos artigos 62.º, 62.º-A e 62.º-B do EBF
•

Este quadro é obrigatoriamente preenchido pelas entidades que efetuaram donativos com relevância
fiscal no período a que respeita a declaração.

•

Para cada um dos donativos efetuados é necessário identificar o tipo de donativo, o NIF da entidade
beneficiária e o respetivo valor sem majoração.

•

Nos campos relativos ao tipo de donativo, é utilizada a seguinte codificação:
01 – Estado – mecenato social (art.º 62.º);
02 – Estado – mecenato cultural (art.º 62.º-B);
03 – Estado – mecenato ambiental (art.º 62.º);
04 – Estado – mecenato desportivo (art.º 62.º);
05 – Estado – mecenato educacional (art.º 62.º);
06 – Estado – mecenato cultural – contratos plurianuais (art.º 62.º-B);
07 – Estado – mecenato ambiental – contratos plurianuais (art.º 62.º);
08 – Estado – mecenato desportivo – contratos plurianuais (art.º 62.º);
09 – Estado – mecenato educacional – contratos plurianuais (art.º 62.º);
10 – Mecenato social (art.º 62.º);
11 – Mecenato social – apoio especial (art.º 62.º);
12 – Mecenato familiar (art.º 62.º);
13 – Mecenato cultural (art.º 62.º-B);
14 – Mecenato cultural – contratos plurianuais (art.º 62.º-B);
23 – Mecenato cultural – outros (art.º 62.º-B);
15 – Mecenato a organismos associativos (art.º 62.º);
16– Mecenato para a sociedade de informação (art.º 65.º). Apenas para o período de tributação de
2011;
17– Mecenato – sociedade de informação – contratos plurianuais (art.º 65.º). Apenas para o período
de tributação de 2011;
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18 – Estado – mecenato científico (art.º 62.º-A);
19 – Estado – mecenato científico – contratos plurianuais (art.º 62.º-A);
20 – Mecenato científico – entidades privadas (art.º 62.º-A);
21– Mecenato científico – entidades privadas – contratos plurianuais (art.º 62.º-A);
22 – Regimes especiais (legislação avulsa);
24 – Donativos em espécie (n.º 11 do art.º 62.º, n.º 5 do art.º 62.º-A do EBF e n.º 7 do art.º 62.º-B).
Quadro 09 – Incentivos fiscais sujeitos à regra de minimis
• Este quadro é de preenchimento obrigatório para os sujeitos passivos que beneficiaram no período
de tributação de incentivos de natureza fiscal sujeitos aos limites resultantes das regras Europeias
aplicáveis aos auxílios de minimis.
De acordo com a regra - geral - de minimis, prevista no Regulamento n.º 1407/2013, da Comissão,
de 18 de dezembro, que se aplica entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2020, o montante
total dos referidos incentivos e de outros incentivos de natureza não fiscal concedidos a uma
empresa única, de acordo com a definição dada pelo n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento, não pode
exceder o montante de € 200.000,00, durante um período correspondente a três períodos
financeiros.
Se a empresa efetuar o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem, o limite passa a
ser, apenas, de € 100.000,00, não podendo o auxílio de minimis ser utilizado para a aquisição de
veículos de transporte rodoviário de mercadorias.
O período de três anos a ter em conta deve ser apreciado em termos de base móvel pelo que para
cada nova concessão de um auxílio de minimis é necessário ter em conta o montante total do auxílio
de minimis concedidos durante o período financeiro em causa e os dois períodos financeiros
anteriores.
Nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do referido Regulamento, “empresa única” inclui todas as empresas
que têm, entre si, pelo menos uma das seguintes relações:
«a) Uma empresa detém a maioria dos direitos de voto dos acionistas ou sócios de outra empresa;
b) Uma empresa tem o direito de nomear ou exonerar uma maioria dos membros do órgão de
administração, de direção ou de fiscalização de outra empresa;
c) Uma empresa tem o direito de exercer uma influência dominante sobre outra empresa por força de
um contrato com ela celebrado ou por força de uma cláusula dos estatutos desta última empresa;
d) Uma empresa acionista ou sócia de outra empresa controla sozinha, por força de um acordo
celebrado com outros acionistas ou sócios dessa outra empresa, uma maioria dos direitos de voto
dos acionistas ou sócios desta última».
As empresas que tenham uma das relações referidas nas alíneas a) a d) por intermédio de uma ou
várias outras empresas são igualmente consideradas como uma empresa única.
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Recomenda-se a leitura do referido Regulamento para a correta aplicação do mesmo.
• Nos campos 901 e 902 devem ser inscritos os montantes totais dos incentivos usufruídos com caráter
de minimis, de natureza fiscal e não fiscal, atribuídos pelo Estado, com recurso a fundos públicos
nacionais ou comunitários, ao sujeito passivo, nos dois anos anteriores ao período a que se reporta a
declaração, líquidos do IRC eventualmente regularizado (inscrito no campo 906 nesses anos, por
força da regra de minimis).
• Relativamente ao período a que se reporta a declaração são discriminados os incentivos não fiscais
e os incentivos fiscais, determinados sem qualquer limite quantitativo.
• No campo 904-A deve ser inscrito o resultado do produto entre a taxa do IRC e o montante
correspondente à remuneração convencional do capital social, calculada mediante a aplicação da
taxa referida no n.º 1 do artigo 136.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, ou no artigo 41.º-A do
EBF, consoante o caso, ao montante das entradas realizadas, por entregas em dinheiro, pelos sócios,
no âmbito da constituição de sociedade ou do aumento do capital social, de que seja beneficiária uma
PME, nas condições referidas nas citadas disposições legais (ver, também, anotações ao campo 409
do quadro 04 do presente anexo).
• No campo 904-B deve ser inscrito o benefício fiscal relativo à redução de taxa de IRC em 4% (21% 17%) no Continente e na Região Autónoma da Madeira e em 3,2% (16,8% - 13,6%) na Região
Autónoma dos Açores sobre os primeiros € 15.000,00 de matéria coletável (MC), a que se refere o n.º
2 do artigo 87.º do CIRC, ou seja:
[4% ou 3,2% x (MC ≤ € 15.000,00)]
• O campo 904-C só deve ser preenchido pelos sujeitos passivos que assinalem o campo 245 do
quadro 08.1 da declaração modelo 22 e como tal usufruem de taxa reduzida de IRC, ao abrigo do exartigo 43.º do EBF. Este benefício (redução de taxa de IRC x matéria coletável) foi revogado pela
Lei n.º 64-B/2011, de 30/12, apenas podendo ser aplicável para períodos posteriores a 2011, em
termos transitórios, no decurso do período de 5 anos referido na alínea b) do n.º 1 daquela
disposição. O benefício teve, por conseguinte, aplicação até ao período de 2015 (empresas
instaladas numa região do interior no período de 2011).
• O campo 904-D (despesas x taxa de IRC) é apenas preenchido pelos sujeitos passivos que não
cumpram os requisitos para serem considerados PME e que utilizem o benefício concedido às
despesas previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do antigo CFI, revogado pelo artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro (ver o n.º 5 do referido artigo 18.º e a Recomendação n.º
2003/361//CE, da Comissão, de 6 de maio, que diz respeito à definição de micro, pequena e média
empresa utilizada nas políticas contabilísticas comunitárias no interior da Comunidade e do Espaço
Económico Europeu).
• O campo 906 é preenchido quando o montante total dos incentivos fiscais e não fiscais inscrito no
campo 905 ultrapassar o limite referido na legislação comunitária (€ 200.000,00) em termos gerais,
como acima referimos). O excesso aí inscrito é transportado para o campo 372 do quadro 10 da
declaração.
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• O campo 907 é preenchido quando o sujeito passivo que usufrui do(s) incentivo(s) está sujeito(s) à
regra de minimis, devendo indicar os NIF de todas as empresas que integrem o conceito de empresa
única atrás referido.

Quadro 10 – Incentivos fiscais à interioridade ligados ao investimento, sujeitos às taxas máximas
de auxílios regionais (ex-artigo 43.º do EBF)
•

Este quadro destina-se ao controlo do limite dos incentivos ao investimento e dos incentivos à
criação de postos de trabalho sujeitos às taxas máximas de auxílios regionais, devendo ser
preenchido pelos sujeitos passivos que na declaração modelo 22 tenham beneficiado das
majorações previstas no ex-artigo 43.º do EBF. Os benefícios fiscais à interioridade foram
revogados pela Lei n.º 64-B/2011, de 30/12.

•

De acordo com a legislação comunitária e os artigos 5.º e 6.º da Portaria n.º 170/2002, de 28 de
fevereiro, o quociente entre o montante total dos incentivos ao investimento de natureza fiscal e não
fiscal, e o total do investimento elegível não pode exceder, por entidade, uma percentagem máxima
de auxílio, variável consoante a região de localização do beneficiário e a sua dimensão (grande
empresa ou PME).

•

Entende-se por PME a empresa que, cumulativamente, tenha menos de 250 trabalhadores, tenha
um volume de negócios anual que não exceda 40 milhões de euros ou um balanço total anual que
não exceda 27 milhões de euros e cumpra o critério de independência definido na Recomendação
Comunitária n.º 96/280/CE, de 3 de abril.

•

No campo 1001 devem ser inscritos os investimentos considerados elegíveis para efeitos de
majoração das respetivas depreciações, considerando-se como tais os investimentos em ativos fixos
tangíveis relativos à aquisição de edifícios e equipamentos diretamente relacionados com os
projetos, com exceção dos terrenos e veículos ligeiros de passageiros.

•

São igualmente elegíveis, a inscrever no campo 1002, as despesas em ativos intangíveis, relativas à
transferência de tecnologia sob a forma de aquisição de patentes, de licenças de exploração ou de
conhecimentos técnicos, nas seguintes condições:
a) A totalidade destas despesas, no caso de PME;
b) Até um limite 25% do montante das despesas em investimento tangível, no caso de outras
empresas.

•

O
limite
global
dos
investimentos
elegíveis
para
efeitos
da
majoração
das
depreciações/amortizações é de € 500.000,00, conforme alínea c) do n.º 1 do ex-artigo 43.º do EBF.

•

No campo 1004 deve ser inscrito o valor plurianual total da isenção das contribuições para a
segurança social concedida pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, multiplicado
por (1 – taxa do IRC). Neste apuramento deve ser utilizada a taxa efetiva de IRC.
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•

Os campos 1005 e 1008 destinam-se à inscrição dos montantes relativos às majorações previstas
nas alíneas c) e d) do n.º 1 do ex-artigo 43.º do EBF, devendo no campo 1008 ser inscrito o valor
correspondente à majoração relativa às contribuições para os seguros de acidentes de trabalho.

•

Nos campos 1006 e 1009 deve ser inscrita a taxa de IRC aplicável.

•

No campo 1012 devem ser inscritos, para além do valor correspondente à isenção de imposto
municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis obtida ao abrigo do ex-artigo 43.º do EBF,
todos os outros incentivos concedidos pelo Estado e não discriminados nos campos anteriores para
a realização dos investimentos inscritos nos campos 1001 e 1002 e para a criação dos postos de
trabalho a que se referem os montantes declarados nos campos 1004 e 1010.

•

Não devem ser considerados os incentivos com caráter de minimis.

•

A determinação da taxa de auxílio, a indicar no campo 1014, pode ser efetuada das seguintes
formas:
a)

Em caso de existência apenas de incentivos ao investimento, a taxa de auxílio é determinada
dividindo o total dos auxílios pelo total dos investimentos constante do campo 1003;

b)

Em caso de acumulação entre incentivos ao investimento e incentivos à criação de postos de
trabalho ligados ao investimento, a taxa de auxílio é dada pela menor das seguintes
percentagens:
• quociente entre o total dos auxílios constante do campo 1013 e o total dos investimentos
indicado no campo 1003;
• quociente entre o total dos auxílios constante do campo 1013 e os gastos salariais,
incluindo encargos sociais obrigatórios, relativos a um período de dois anos.

c)

Em caso de existência apenas de incentivos à criação de postos de trabalho, não ligados ao
investimento, a taxa de auxílio deve ser determinada dividindo o somatório dos campos 1004
e 1010 pelo total dos gastos salariais, incluindo encargos sociais obrigatórios, relativos a um
período de dois anos.

•

No campo 1015 inscreve-se a taxa máxima de auxílio constante da Portaria n.º 170/2002, de 28 de
fevereiro, que fixa as regras a que se encontram sujeitos os beneficiários dos incentivos.

•

Se a taxa efetiva de auxílio inscrita no campo 1014 for superior à taxa máxima legal aplicável, o total
dos incentivos em excesso, correspondente ao produto do diferencial de taxas (campo 1014 –
campo 1015) pelo valor total do investimento constante do campo 1003, ou pelo valor total dos
gastos salariais (no caso de acumulação entre incentivos ao investimento e incentivos à criação de
postos de trabalho ligados ao investimento ou apenas incentivos à criação de postos de trabalho,
não ligados ao investimento), deve ser inscrito no campo 1016 e transportado, até à concorrência do
somatório dos campos 1007, 1010 e 1011, para o campo 372 do quadro 10 da declaração modelo
22.

Quadro 11 – Informações adicionais – Auxílios de Estado
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Este quadro deve ser preenchido caso tenha usufruído algum dos seguintes benefícios fiscais:
•

Regime aplicável às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira (campo 265 do quadro 08
da declaração modelo 22);

•

Grandes projetos de investimento (quadro 071);

•

Regime fiscal de apoio ao investimento (quadro 074);

•

Dedução dos lucros retidos e reinvestidos (campo 727 do quadro 075).

Deve preencher o campo 1 caso seja considerada empresa autónoma nos termos do artigo 3.º do Anexo
I do Regulamento (UE) n.º 651/2014, da Comissão, de 16 de junho, e do artigo 3.º do Anexo ao DecretoLei n.º 372/2007, de 6 de novembro, ou o campo 2 em caso negativo.
Em caso negativo e preenchendo assim o campo 2, deve indicar os NIF(s) das empresa(s) parceira(s)
e/ou associada(s) tal como resulta dos referidos normativos.
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