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Autorização legislativa para 
aprovar o novo Código Fiscal do 
Investimento e alterar o Estatuto 
dos Benefícios Fiscais 

Foi publicada a Lei n.º 44/2014, de 11 de 
Julho, que veio conceder ao Governo 
autorização legislativa para criar um novo 
Código Fiscal do Investimento e alterar o 
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF). 

O Governo fica autorizado a:  

(i) aprovar um novo Código Fiscal do 
Investimento,  

(ii) alterar o regime de benefícios fiscais 
contratuais ao investimento produtivo 
previsto no EBF,  

(iii) aprovar um novo Regime Fiscal de Apoio 
ao Investimento (RFAI),  

(iv) alterar o benefício ao reinvestimento de 
lucros e reservas previsto no EBF,  

(v) alterar o regime da remuneração 
convencional do capital social, e  

(vi) integrar no novo Código Fiscal do 
Investimento o Sistema de Incentivos 
Fiscais em Investigação e 
Desenvolvimento Empresarial II (SIFIDE 
II). 

Para mais detalhes, consulte a Lei n.º 
44/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações,  

contacte-nos:  
 

 

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 

Luanda +244 222 679 600 
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