Especial - Reforma do IRC
25%
A descida da taxa deverá
representar uma quebra de receita
fiscal na ordem de € 70 000 000.
A redução, gradual, deverá
continuar até 2018.

Regime simplificado
para pequenas e médias empresas
com um volume de negócios
anual até

200 000€

23%
Lucros reinvestidos poderão ser
deduzidos à coleta em 10%
Introdução de um incentivo fiscal ao
reinvestimento de lucros por parte das
empresas, permitindo que estas deduzam
à coleta

10% dos lucros reinvestidos.

PMEs

12 anos

é o prazo limite para o reporte de
prejuízos fiscais.

€3 000 000
Dedução de encargos
financeiros limitada a

Participation exemption
Não tributação de dividendos e mais valias
provenientes de participações fora da União Europeia,
para participações mínimas de

€1 000 000
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