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PORTUGAL 

DESPACHO 

DESPACHO 

Ministerios das Finan<;:as e da 
Economia 

Atendendo a importancia de contribuir para 0 crescimento da produtividade das empresas e para a sua 
consequente competitividade, foi prorrogado, atraves da Lei do Or<;:amento do Estado para 2014, 0 prazo 
de vigencia do Sistema de Incentivos Fiscais em Investiga<;:ao e Desenvolvimento Empresarial (SIFI DE), de 
2015 para 2020. 

Para alem da prorroga<;:ao do regime, foram ainda introduzidas altera<;:6es ao SIFIDE, designadamente ao 
n.' 2 do artigo 35.' do Codigo Fiscal do Investimento (na reda<;:ao dada pela Lei do Or<;:amento do Estado 
para 2014), correspondente ao atual n.' 2 do artigo 37 .' do mesmo Codigo, com a reda<;:ao dada pelo 
Decreto-Lei n.' 16212014, de 31 de outubro, em rela<;:ao ao qual cumpre esclarecer 0 seguinte : 

1. Nos termos do n.' 2 do artigo 37. ' do Codigo Fiscal do Investimento, na reda<;:ao dada pelo 
Decreto-Lei n.' 16212014, de 31 de outubro, as despesas incorridas no ambito de projetos de 
investiga<;:ao e desenvolvimento que sejam realizados exclusivamente por conta de terceiros, 
nomeadamente atraves de contratos de presta<;:ao de servi<;:os de invest iga<;:ao e 
desenvolvimento, nao sao elegiveis para efeitos do sistema de incentivos fiscais em investiga<;:ao 
e desenvolvimento empresaria l. 

2. Esta disposi<;:ao exclu i, assim, a dedutibilidade de todas as despesas incorridas no ambito de 
projetos de investiga<;:ao e desenvolvimento por sujeitos passivos que realizem projetos ou 
prestem' servi<;:os de investiga<;:ao e desenvolvimento mediante uma contrapresta<;:ao, nao 
adquirindo quaisquer direitos sobre os resultados dessa atividade de investiga<;:ao e 
desenvolvimento. 

3. A mesma exclusao nao e, contudo, aplicavel nas situa<;:6es em que exista um acordo para 
reparti<;:ao dos custos ou dos riscos associados as atividades de investiga<;:ao e desenvolvimento e 
o sujeito passivo espere obter vantagens ou beneficios da sua participa<;:ao nesse acordo, 
nomeadamente at raves do direito a utilizar os resultados dessa atividade sem 0 pagamento de 
qualquer contrapresta<;:ao adicional, desde que, em qualquer caso, tais despesas nao sejam 
dedutiveis nos termos da alinea e) do n.' 1 do artigo 37. ' do Codigo Fiscal do Investimento. 

Lisboa, 2 3 JAN. 2015 

o SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS 
(Par detega~ao de S. Exa. a Ministra de Estado e das Finan~as, Oespacho n, o 978312013, DR, 2,- Serie, n.o 142, de 25.07.2013 ) 

Paulo de Faria Lince Nuncio 
2015.01 .23 18:22:20 Z 

(Pau lo Nuncio) 

o SECRETARIO DE EST ADO DA INOVA<;:AO, INVESTIMENTO E COMPETITIVIDADE 
(Par delega~ao de S. Exa. 0 Ministro da Economia, nos termos do n.o 2 do Oespacho n,o 12 100/ 2013 , de 12 de setembro, publicado 

no Diario da Republica, 2, - serie, n,o 183 , de 23 de setembro) 
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