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Incentivo fiscal à recuperação (IFR)

03 de outubro de 2022

Nota: No IFR será necessário garantir a manutenção dos postos de trabalho nas empresas beneficiárias durante três anos, bem como a não distribuição de dividendos
por um período igual de três anos, começando a contar desde 01/07/2022.

Em resultado da extinção do benefício fiscal do CFEI II, que vigorou em final de 2020 e
inicio de 2021, surge agora para o ano 2022, o IFR (Incentivo fiscal à Recuperação).

O que é o IFR?

Trata-se de um beneficio fiscal aplicável às empresas, que consiste em deduzir ao imposto, uma percentagem do
investimento realizado.

A que tipo de investimento se aplica?

Aplica-se a investimentos afetos à exploração da atividade da empresa, adquiridos em estado novo. (Existem
exclusões, tais como viaturas ligeiras de passageiros). (Ver nossa News 07|2022, de 27 de julho)

Vigência?

Este novo beneficio tem vigência a partir de 1 de julho de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

E o benefício, como é calculado?

Na prática, as empresas podem deduzir diretamente à coleta de imposto, 10% do valor total do investimento
(até ao valor da média dos últimos 3 anos) e 25% (após esse montante), até ao limite de 70% da coleta.

Confuso?

“Qual é o impacto que esses valores têm na altura de pagar o IRC?”

Pois bem, desconsiderando o efeito dos pagamentos por conta e do efeito da tributação autónoma, (que será
igual em ambos os cenários), o efeito do benefício aplicado ao investimento é, como retratado abaixo, notório!
Veja a diferença!

O investimento realizado pela empresa na própria empresa, traduz-se assim numa redução de imposto a pagar
ao Estado de 3.670 euros.
Posto isto, claramente percebemos o efeito deste beneficio, na poupança fiscal de imposto da sua empresa!

Investimento em 2022

Computadores, teclados,ratos etc.. 17 500,00 €  

Máquinas e ferramentas de equipamento básico 14 500,00 €  

Total 32 000,00 €  
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Ano Investimento realizado

2021 16 850,00 €                         

2020 24 750,00 €                         

2019 45 000,00 €                         

Total 86 600,00 €                         

Média 28 866,67 €                         
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Agora deverá questionar-se:

01
22

O que achou do benefício?

Vamos ao exemplo prático, para perceber o efeito 
prático na sua empresa!

Valor a deduzir de imposto 

(10% * 28,866,67 euros) 2 886,67 €    

((32.000-28.866,67)*25%) 783,33 €       

Total 3 670,00 €    

Cenário 1 - Sem Beneficio

Lucro do exercicio 30 000,00 €  Lucro do exercicio 30 000,00 €  

Coleta 5 300,00 €    Coleta 5 300,00 €    

IRC a pagar 5 300,00 €    Dedução do beneficio fiscal (IFR) 3 670,00 €    Limite: (5.300*70%) 

IRC a pagar 1 630,00 €    

Cenário 2 - Com Beneficio


