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€300 MILHÕES EM BENEFÍCIOS FISCAIS NA ZONA FRANCA DA MADEIRA
€ 300 Milhões em
Benefícios Fiscais na Zona
Franca da Madeira
Fim do Imposto do Selo no
Aumento de Capital de
Sociedades Constituídas
em Portugal
Diferimento no Pagamento
do IVA

A Comissão Europeia acaba de autorizar a manutenção do regime especial de benefícios fiscais na zona franca da madeira (ZFM) até 2020 para as empresas que
decidam instalar as suas sedes nesta região entre 1 de Janeiro último e 31 de Dezembro de 2013, o que permitirá uma redução dos impostos pagos por estas no
montante de 300 milhões de euros. Concretamente, as reduções fiscais traduzem-se na aplicação de uma taxa de IRC de 3% entre 2007 e 2009, de 4% entre 2010 e
2012, e de 5% até 2020.
......................................................................................
FIM DO IMPOSTO DO SELO NO AUMENTO DE CAPITAL DE SOCIEDADES CONSTITUÍDAS EM PORTUGAL
O Estado Português vai ter de abolir o Imposto do Selo no aumento de capital das sociedades e devolver os montantes pagos pelas empresas que nos últimos
quatro anos efectuaram aumentos de capital. Esta é a consequência da decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades que deu razão à Optimus num processo
contra a Fazenda Pública por causa do imposto cobrado no aumento de capital da empresa. Até agora, apenas as sociedades gestoras de participações sociais
(SGPS) estavam isentas deste imposto. Por força desta decisão, a isenção do Imposto do Selo nos aumentos do capital aplicar-se-á a todas as empresas.
......................................................................................

TGV - Modelo de
Financiamento
Apresentado
Clima Económico Nacional
Melhora em Maio
BCP Lança Linha de
Financiamnto para Apoio à
Internacionalização de
Empresas Portuguesas

DIFERIMENTO NO PAGAMENTO DO IVA
A partir de 1 de Julho de 2007 será concedido às empresas a faculdade de diferir no tempo, mediante a prestação de caução, o pagamento do imposto devido pelas
importações de bens. Até à presente data, o IVA devido pelas importações era pago aos serviços aduaneiros competentes no próprio acto do desembaraço
alfandegário.
......................................................................................
TGV - MODELO DE FINANCIAMENTO APRESENTADO
O Governo Português anunciou recentemente o modelo de financiamento da futura rede ferroviária de alta velocidade. Numa primeira fase da obra, que
corresponderá à construção de três linhas (Lisboa-Madrid, Porto-Vigo e Lisboa-Porto), e que custará cerca de 8,5 mil milhões de euros, vão ser criadas seis PPP
(parcerias pública-privadas). Para o efeito, o Governo português abrirá concurso internacional destinado a escolher seis consórcios (cinco para a construção das
linhas, e um para a sinalização e telecomunicações em toda a rede), que explorarão as linhas num regime de concessão durante um período de 40 anos.

Contactos

Franco Caiado Guerreiro &
Associados
Sociedade de Advogados, RL
Rua Duque de Palmela,
25 – 5.º, 1250-097 Lisboa
Tel.: (351) 21 359 30 50
Fax: (351) 21 359 30 51
law@fcguerreiro.com
www.fcguerreiro.com

......................................................................................
CLIMA ECONÓMICO NACIONAL MELHORA EM MAIO
Segundo o indicador publicado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) na Síntese Económica de Conjuntura (SEC), o clima económico em Portugal melhorou em
Maio, pelo quarto mês consecutivo, tendo apresentado o valor máximo desde Julho de 2002. O mesmo documento revela que as indicações mais recentes sobre a
envolvente externa continuam a apresentar-se globalmente favoráveis.
......................................................................................
BCP LANÇA LINHA DE FINANCIAMENTO PARA APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS PORTUGUESAS
O Millennium bcp lançou uma linha de crédito de 100 milhões de euros para apoiar projectos de internacionalização das empresas portuguesas que pretendam
desenvolver os seus negócios no exterior. Esta linha de crédito destina-se a operações registadas até 30 de Junho de 2008, sendo que o Banco poderá financiar até
80% do investimento num prazo de 5 anos.
......................................................................................

Alguma notícia deste mês lhe mereceu particular atenção?
Caso esteja interessado em mais informação, por favor contacte-nos.

Esta Newsletter destina-se a fornecer um breve sumário sobre as matérias que dela constam. Não tem como propósito substituir o aconselhamento legal especializado em circunstâncias individuais.
Se não desejar receber novamente a Newsletter da Franco Caiado Guerreiro, por favor clique aqui.

