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Create value with public funding
CFEI
Prova de inexistência de dívidas
A Lei n.º 49/2013, de 16 de Junho, diploma
que criou o Crédito Fiscal Extraordinário ao
Investimento (“CFEI”) identifica várias
condições e obrigações que o sujeito passivo
de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas (“IRC”) deve observar, de forma a
usufruir desse benefício, tal como a
necessidade de apresentar uma situação fiscal
e contributiva regularizada.
Assim, para os sujeitos passivos de IRC com
um período de tributação coincidente com o
ano civil, é de referir a necessidade de
prestarem prova de não serem devedores ao
Estado e à Segurança Social de quaisquer
impostos ou contribuições, ou de que têm o
seu pagamento assegurado, à data de 31 de
Dezembro de 2013.
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