OE 2017 – Regras do Programa Semente
1 - Os sujeitos passivos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) que
efetuem investimentos elegiveis no ambito do Programa Semente, fora do ambito de
atividades geradoras de rendimentos empresariais e profissionais, podem deduzir a coleta
do IRS, ate ao limite de 40% desta, um montante correspondente a 25% do montante dos
investimentos elegíveis efetuados em cada ano.
2 - Para efeitos da deducao prevista no numero anterior, o montante anual dos
investimentos elegiveis, por sujeito passivo, nao pode ser superior a € 100 000,00.
3 - A importancia que nao possa ser deduzida nos termos dos números anteriores por
exceder o limite referido no n.o 1 pode se-lo, nas mesmas condicoes, nos dois periodos de
tributacao subsequentes.
4 - Para efeitos do n.o 1, consideram-se como investimentos elegiveis no âmbito do
Programa Semente as entradas em dinheiro efetivamente pagas em razão da subscricao de
participacoes sociais, desde que:
a) A sociedade participada seja uma micro ou pequena empresa que não tenha sido
formalmente constituida ha mais de cinco anos;
b) Sejam de montante superior a € 10 000,00, por sociedade;
c) A participacao social detida pelo subscritor, apos a subscricao e durante os tres anos
subsequentes, nao corresponda a mais de 30% do capital ou dos direitos de voto da
sociedade;
d) A participacao social subscrita seja mantida durante, pelo menos, 48 meses;
e) A percentagem do capital e dos direitos de voto detida por sociedades e outras pessoas
coletivas, quer na data da subscricao quer nos tres anos anteriores, seja inferior a 50%; e
f) As entradas sejam efetivamente utilizadas, ate ao fim do terceiro período de tributacao
posterior ao da subscricao, em despesas de investigacao ou desenvolvimento, na aquisicao
de ativos intangiveis ou na aquisicao de ativos fixos tangiveis, com excecao de terrenos,
edificios, viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, mobiliario e equipamentos sociais.
5 - Sao elegiveis, para efeitos do beneficio fiscal previsto neste artigo, os investimentos
realizados em empresas que cumulativamente reunam os seguintes requisitos:
a) Sejam qualificadas como micro ou pequena empresa, de acordo com os criterios
previstos no anexo ao Decreto-Lei n.o 372/2007, de 6 de novembro, alterado pelo DecretoLei n.o 143/2009, de 16 de junho;
b) Nao tenham mais do que 20 trabalhadores e nao detenham bens e direitos sobre bens
imoveis cujo valor global exceda € 200 000,00;
c) Nao estejam cotadas em mercado regulamentado ou não regulamentado de bolsa de
valores;
d) Tenham a sua situacao fiscal e contributiva regularizada;

e) Sejam certificadas pela Rede Nacional de Incubadoras.
6 - As mais-valias que resultem da alienacao onerosa das participacoes sociais
correspondentes a investimentos elegiveis que tenham beneficiado da deducao prevista no
n.o 1, desde que detidas durante, pelo menos, 48 meses, nao sao consideradas no saldo a
que se refere o n.o 1 do artigo 43.o do Codigo do IRS caso o sujeito passivo reinvista, no ano
da realizacao ou no ano subsequente, a totalidade dos respetivos valores de realizacao em
investimentos elegiveis nos termos do n.o 4.
7 - No caso de se verificar apenas o reinvestimento parcial do valor de realizacao, o disposto
no numero anterior aplica-se a parte da mais-valia realizada proporcionalmente
correspondente ao valor reinvestido.
8 - Para efeitos do disposto nos n.os 6 e 7, os sujeitos passivos devem mencionar a intencao
de efetuar o reinvestimento na declaracao do ano de realizacao, indicando na mesma e na
declaracao do ano seguinte, os investimentos efetuados.
9 - No caso de incumprimento do disposto na alinea f) do n.o 4 e adicionado ao IRC da
sociedade participada relativo 3.o periodo de tributacao posterior ao da subscricao uma
importancia correspondente a 30% do montante das entradas que nao tenham sido
utilizadas para os fins previstos naquela alinea,
10 - O beneficio fiscal previsto no n.o 1 esta sujeito as regras europeias aplicáveis em
materia de auxilios de minimis, nao podendo o montante dos investimentos elegiveis
exceder o limiar de minimis.
11 - Nao sao aplicaveis ao beneficio fiscal previsto no presente artigo os limites previstos no
n.o 7 do artigo 78.o do Codigo do IRS.≫

