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Declaração Modelo 22 de IRC 

AT chama a atenção para o correto preenchimento do Anexo D 

 

A Autoridade Tributária enviou ontem uma mensagem de correio eletrónico para todos 

os sujeitos passivos de IRC alertando sobre a obrigação de preencher corretamente o 

Anexo D da declaração modelo 22 que como sabemos se refere a benefícios fiscais.  

A referida mensagem informa os sujeitos passivos que no âmbito do controlo dos 

benefícios fiscais que operam por dedução à coleta, evidenciados no quadro 07 do 

Anexo D da declaração modelo 22, a AT tem constatado a prática de incorreções no 

preenchimento deste quadro. Tais incorreções traduzem-se em erros na qualificação 

dos benefícios fiscais e em incoerências entre os montantes dos saldos transitados 

evidenciados na declaração do período anterior e na declaração do período de 

referência, no caso de benefícios fiscais cuja dedução não se esgota num só período.   

Face à especificidade legal de cada benefício, quer quanto à sua natureza, quer quanto 

aos limites e prazos de dedução, o correto preenchimento dos subquadros e campos 

do quadro 07 do anexo D reveste-se da maior importância para aferir do direito à sua 

dedução e evitar inconvenientes futuros. 

Assim mostra-se necessário verificar o correto preenchimento deste quadro, 

nomeadamente se os benefícios fiscais declarados em cada subquadro ou campo 

correspondem à designação evidenciada nos mesmos e se os montantes dos saldos 

não deduzidos na declaração do período anterior são coincidentes com os 

transportados para a declaração do período de referência. 

No caso de o sujeito passivo aproveitar algum dos benefícios fiscais evidenciados nos 

subquadros 071 (grandes projetos de investimento), 073 (SIFIDE) e 074 (RFAI) do 

referido anexo, deve ainda assegurar-se que é assinalado corretamente o diploma ao 

abrigo do qual o mesmo foi concedido. 
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A exigência da indicação do diploma legal resulta de uma alteração ao anexo, efetuada 

na declaração modelo 22 em vigor em 2017.  

 

 

No Quadro 071 – Grandes projetos de investimento, o diploma legal a indicar será:  

 Estatuto dos Benefícios Fiscais (ex-art.º 41.º) e Decreto-Lei n.º 409/99, de 15 

de outubro; 

 Código Fiscal do Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 

de setembro, alterado pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 

82/2013, de 17 de junho, e pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro e 

revogado pelo Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro; 

 Código Fiscal do Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 

de outubro; 

 Decreto Legislativo Regional n.º 18/99/M, de 28 de junho; 

 Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20 de janeiro (art.º 9.º); ou 

 Código Fiscal do Investimento da Região Autónoma da Madeira aprovado pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 24/2016/M, de 28 de junho).          

No Quadro 073 – SIFIDE, a discriminação do benefício deve ser alocada à legislação 

nacional ou, no caso de o investimento ser efetuado na Região Autónoma da Madeira, 

à respetiva legislação regional, a saber: 

 Legislação nacional: Lei n.º 40/2005, de 3 de agosto, Código Fiscal do 

Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de setembro e 

revogado pelo Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro e Código Fiscal do 

Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro; 
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 Legislação regional: Código Fiscal do Investimento na R. A. da Madeira aprovado 

pelo Decreto Legislativo Regional n.º 24/2016/M, de 28 de junho.          

Já no Quadro 074 – RFAI, a discriminação do benefício deve ser alocada à legislação 

nacional ou, no caso de o investimento ser efetuado na Região Autónoma da Madeira, 

à respetiva legislação regional, a saber: 

 Legislação nacional: Lei n.º 10/2009, de 10 de março, Código Fiscal do 

Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de setembro, 

revogado pelo Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro e Código Fiscal do 

Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro; ou 

 Legislação regional: Código Fiscal do Investimento na R. A. da Madeira aprovado 

pelo Decreto Legislativo Regional n.º 24/2016/M, de 28 de junho).          

 

Cruzamento de informação com o Quadro 10 da declaração modelo 22 

Com exceção da DLRR, os benefícios fiscais que operam por dedução à coleta são 

reportáveis para os períodos de tributação seguintes sempre que exista insuficiência de 

coleta.  

É por este motivo que o Quadro 07 do Anexo D contempla campos específicos para o 

saldo não deduzido no período anterior bem como para o saldo que transita para o ou 

os períodos seguintes.  

Para além destes campos o referido quadro contém ainda espaço para a indicação do 

valor da dotação do período e para a dedução do período.  

A dotação do período corresponde ao valor do benefício criado no período de tributação 

a que respeita a declaração. A dedução do período é o valor do benefício utilizado no 

período a que respeita a declaração. O somatório das várias deduções constantes do 

Quadro 07 do Anexo D terá de corresponder ao valor deduzido à coleta no campo 355 

do Quadro 10 da declaração.  
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Demonstração do cumprimento das regras comunitárias em matéria de 

auxílios de Estado 

Para efeitos de cumprimento das regras comunitárias em matéria de auxílios de 

Estado, caso o sujeito passivo usufrua de algum incentivo sujeito às taxas máximas de 

auxílios regionais previsto no Código Fiscal ao Investimento, ou ainda de benefícios no 

âmbito da Zona Franca da Madeira, deve preencher, respetivamente, os quadros 078 e 

11-A do anexo D. 

O quadro 078 só deve ser preenchido para os períodos de tributação de 2015 e 

seguintes, relativamente aos benefícios fiscais cujo direito seja adquirido nestes 

períodos. A razão da não exigência para períodos anteriores deve-se ao facto de a 

regulamentação relativa à aplicação das taxas máximas de auxílio só se ter efetuado 

com a publicação da Portaria n.º 297/2015, de 21 de setembro.  

O quadro destina-se ao apuramento dos limites máximos aplicáveis aos benefícios 

fiscais concedidos às empresas no âmbito do regime de benefícios fiscais contratuais 

ao investimento produtivo e do RFAI, conforme n.º 1 do artigo 43.º do Código Fiscal 

do Investimento.  

No caso de a empresa usufruir também da DLRR, deve ser indicado neste quadro o 

montante do respetivo incentivo.  Se a empresa usufruir exclusivamente da DLRR e ou 

de incentivos financeiros, este quadro não deve ser preenchido. Relembramos que os 

incentivos de carácter financeiro estão sujeitos à regra de minimis e não ao 

cumprimento das taxas máximas de auxílio.  

Note-se que o Quadro 078 só deve ser preenchido no período que corresponda à 

criação dos benefícios e não nos períodos em que esteja a ser deduzido o reporte dos 

mesmos.  
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Dossier dos benefícios 

A Portaria n.º 297/2015, de 21 de setembro instituiu a obrigação de constituição de 

um dossier dos benefícios. Os sujeitos passivos são obrigados a reunir os elementos 

referidos na Portaria até à data da entrega da declaração modelo 22 de IRC referente 

ao ano a que os benefícios fiscais respeitam ou até ao termo do prazo legal para a 

respetiva entrega, consoante o que ocorra primeiro, devendo proceder à entrega 

daqueles elementos à AT sempre que notificados para o efeito. 

A AT pode solicitar aos sujeitos passivos elementos e informações adicionais 

suscetíveis de comprovar que se encontram respeitados os limites a que se refere o 

n.º 5 do artigo 23.º do Código Fiscal do Investimento.  

Os sujeitos passivos devem incluir no processo de documentação fiscal os seguintes 

elementos: 

1) Descrição do investimento inicial, indicando designadamente os objetivos, áreas 

de intervenção e os principais investimentos, bem como o respetivo 

enquadramento numa das tipologias previstas na alínea d) do n.º 2 do artigo 2.º 

da Portaria acima referida, ou seja, os sujeitos passivos devem identificar se o 

investimento em causa respeita a: a) criação de um novo estabelecimento, b) 

aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, c) diversificação da 

produção de um estabelecimento no que se refere a produtos não fabricados 

anteriormente nesse estabelecimento, ou d) alteração fundamental do processo 

de produção global de um estabelecimento existente; 

2) Identificação da data e custo de aquisição de todas as aplicações relevantes, 

bem como listagem das faturas que titulem a respetiva aquisição; 

3) Identificação da região ou regiões em que foi realizado o investimento e das 

respetivas aplicações relevantes; 

4) Cálculo dos benefícios fiscais relativos ao investimento realizado em aplicações 

relevantes no período de tributação; 
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5) Identificação de outros auxílios de Estado concedidos ao mesmo investimento e 

cálculo do montante dos auxílios, atualizado de acordo com o disposto nas 

alíneas b) e c) do n.º 1 e nos n.º 2 e 3 do artigo 4.º da portaria; 

6) Determinação da intensidade dos auxílios concedido ao mesmo investimento, 

em percentagem, resultante do quociente entre o montante total dos auxílios de 

Estado e o montante das aplicações relevantes; 

7) Cálculo do limite máximo de auxílio, de acordo com o disposto no artigo 43.º do 

RFAI – Regime Fiscal de Apoio ao Investimento; 

8) Apuramento, quando aplicável, do excesso entre o limite máximo de auxílio e o 

montante dos auxílios de Estado concedidos ao mesmo investimento. 
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