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Auxílios de Minimis 

Preenchimento do Anexo D da declaração modelo 22 

 

Os sujeitos passivos que beneficiem no período de tributação de 2015, de 

incentivos de natureza fiscal e outros, sujeitos aos limites resultantes das 

regras Europeias aplicáveis aos auxílios de minimis estão obrigados a 

preencher o Quadro 09 do Anexo D da declaração modelo 22 de IRC. 

Estão abrangidos por esta obrigação, nomeadamente, todos os sujeitos 

passivos relativamente aos quais seja aplicável a taxa de 17% de IRC.  

 

O que são os auxílios de minimis?  

Os auxílios de minimis são um conjunto de ajudas que os Estados podem 

conceder às empresas residentes que, pelo seu reduzido valor, não afetam de 

forma significativa o livre comércio e a concorrência entre os países membros 

da União Europeia. 

De acordo com a regra geral de minimis, constante do Regulamento n.º 

1407/2013, da Comissão, de 18 de dezembro, que se aplica entre 1 de janeiro 

de 2014 e 31 de dezembro de 2020, o montante total dos referidos incentivos 

e de outros incentivos de natureza não fiscal concedidos a uma empresa 

única, de acordo com a definição dada pelo n.º 2 do artigo 2.º do 

Regulamento, não pode exceder o montante de € 200.000,00, durante 

um período correspondente a três períodos financeiros.  

Se a empresa efetuar o transporte rodoviário de mercadorias por conta de 

outrem, o limite passa a ser, apenas, de € 100.000,00, não podendo o auxílio 

de minimis ser utilizado para a aquisição de veículos de transporte rodoviário 

de mercadorias. 
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Para efeitos de aplicação desta regra comunitária, as empresas que reúnam 

entre si, pelo menos, um dos seguintes critérios, são consideradas empresa 

única: 

 Deter a maioria dos direitos de voto dos acionistas ou sócios de outra 

empresa; 

 Ter o direito de nomear ou exonerar uma maioria dos membros do 

órgão de administração, de direção ou de fiscalização de outra 

empresa; 

 Ter o direito de exercer influência dominante sobre outra empresa por 

força de um contrato com ela celebrado ou por força de uma cláusula 

dos estatutos desta última empresa; 

 Controlar sozinha, por força de um acordo celebrado com outros 

acionistas ou sócios da empresa detida, uma maioria dos direitos de 

voto dos acionistas ou sócios desta última. 

Nestes casos, o mesmo limite de auxílio de minimis terá de ser repartido entre 

todas as empresas que constituem a empresa única. 

Nos restantes casos, quando estes critérios não são cumpridos, as empresas 

são consideradas empresas autónomas e usufruem, individualmente, do limite 

de auxílio de minimis. 

 

Quais os apoios abrangidos pelos auxílios de minimis?  

No âmbito dos incentivos de natureza não fiscal, aplicam-se os auxílios de 

minimis, designadamente, às seguintes situações: 

 Incentivos dos Sistemas de Incentivos no âmbito do QREN, Portugal 

2020, PRODER e PDR 2020; 

 Bonificações de juros em linhas protocoladas com o Estado, ou 

entidades equiparadas (por exemplo: Linha IFAP Curto Prazo); 
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 Bonificações no pagamento de comissões de garantia mútua, por parte 

do Estado ou entidades equiparadas, em operações de crédito ao abrigo 

de linhas protocoladas (por exemplo: Linha PME Crescimento 2015, 

Linha de Crédito Comércio Investe); 

 Valor da contragarantia prestada pelo Fundo de Contragarantia Mútuo 

às Sociedades de Garantia Mútua (SGM), no âmbito das garantias 

emitidas por aquelas entidades nas linhas protocoladas (por exemplo: 

Linha PME Crescimento 2015, Linha de Crédito Comércio Investe). 

 

Quais são os incentivos fiscais abrangidos pelos auxílios de minimis? 

No que respeita à parte fiscal, estão abrangidos pelos auxílios de minimis:  

a) A taxa de IRC de 17% aplicável aos primeiros 15.000 euros de matéria 

coletável no caso de sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a 

título principal, uma atividade económica de natureza agrícola, 

comercial ou industrial, que sejam qualificados como pequena ou média 

empresa, nos termos previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, 

de 6 de novembro.  

b) A remuneração convencional do capital social, a que se refere o artigo 

41.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais.  

 

Exemplo prático de aplicação 

Um sujeito passivo de IRC, qualificado como pequena empresa nos termos do 

Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, apresentou as seguintes 

matérias coletáveis, nos dois últimos períodos de tributação:  

 Período de 2014 = 18.000 euros; 

 Período de 2015 = 6.000 euros.  
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No período de 2015 foi efetuada uma operação de aumento de capital social 

no valor de 50.000 euros, a qual se encontra nas condições do artigo 41.º-A 

do Estatuto dos Benefícios Fiscais.  

Neste mesmo ano, a empresa beneficiou ainda de bonificações de juros em 

linhas protocoladas com o Estado, quantificadas no valor total de 3.000 euros.  

Cálculo dos incentivos abrangidos pelos auxílio de minimis:  

1) Taxa do IRC do período de 2014 = 15.000 X (23% - 17%) = 900 

2) Taxa do IRC do período de 2015 = 6.000 X (21% - 17%) = 240 

3) Benefício da Remuneração Convencional do Capital Social utilizado no 

período de 2015 = 50.000 X 5% X 17% = 425 

4) Incentivo não fiscal = 3.000 

 

Preenchimento do Quadro 09 do Anexo D da declaração modelo 22 do período 

de 2015:  
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