A rentabilização da propriedade intelectual
das empresas

A pertinência da valoração dos ativos intangíveis das empresas está bem presente no planeamento dos gestores de algum tempo a esta parte. Está também, finalmente, junto do legislador tributário, que vem inovando em diversas
disposições que possibilitam de facto a sua relevação nas contas das empresas, mormente por recurso a normas negativas de tributação.
O regime fiscal aplicável às atividades de inovação e desenvolvimento (I&D) e aos direitos de
propriedade industrial (PI) vem assumindo destaque nos incentivos previstos nesta sede, como
foi o caso do SIFIDE (Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial), atualmente integrado no (Novo) Código Fiscal do Investimento. Neste diploma legal, entre outras possibilidades,
considera-se como integralmente dedutíveis as despesas incorridas com registo e aquisição
de patentes e com ações de demonstração de produtos. Existem também várias inclusões em
artigos do (Novo) Código do IRC da expressão ativos intangíveis, considerando integralmente
como gasto fiscal os valores de aquisição de direitos de PI, incluindo os custos dos projetos de
desenvolvimento. Ainda a possibilidade de consideração das depreciações e amortizações dos
ativos intangíveis, quando sujeitos a deperecimento. Por fim, a relevância tributária do goodwill
adquirido numa concentração de atividades empresariais. Outro sinal de atenção à proteção dos
direitos de PI surgiu com a atribuição de dignidade judicial plena a esta matéria, com a criação
do Tribunal de Propriedade Intelectual.
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focus.

“

A evolução legislativa cumpre assim o seu dever de adequação à (boa) evolução da nossa
atividade empresarial, ajudando a motivar o reajustamento das estratégias de I&D e o nível de
investimento.
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