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2  UM SISTEMA ABERTO A 
TODAS AS EMPRESAS
Todas as empresas com gastos em P&D são elegíveis, 
independente do setor de atividade, nacionalidade e 
tamanho.

3 DIVERSOS BENEFICIÁRIOS
16.000 empresas receberam o Crédito Fiscal para 
Pesquisa em 2013.

 

 BASE DE CRÉDITO AMPLA
A base de cálculo do crédito fiscal leva em conta não 
somente todas as despesas com P&D (salários, encargos 
sociais, fundos de amortização, gastos de funcionamento, 
subcontratação, patentes, monitoramento etc.), como 
também as despesas com inovação das PMEs a uma taxa 
de 20% (limite de 400.000 euros/ano).

1  UMA TAXA VANTAJOSA
O montante do crédito fiscal equivale a 30% das despesas 
anuais com P&D até €100 milhões por empresa e 5% 
acima desse teto. Os salários dos funcionários de pesquisa 
integram a base de cálculo em 100%, além de 50% dos 
custos operacionais de P&D e 75% dos investimentos em 
atividades de P&D.



5  UM SISTEMA SOB MEDIDA
Gastos com pesquisas contratadas junto a órgãos públicos 
são calculadas em dobro, o que efetivamente dobra o crédito 
fiscal (até €12 milhões). Salários pagos a estudantes do 
último ano de doutorado e pós-doutorado em seu primeiro 
contrato de trabalho permanente são calculados a uma taxa 
de 400% durante dois anos.

6  POSSIBILIDADE DE IMEDIATO 
REEMBOLSO DO CRÉDITO 
As PMEs, as jovens empresas inovadoras (JEI), start-ups e 
empresas em dificuldade podem pedir o reembolso imediato 
do crédito fiscal. O Bpifrance, o banco público de investimento 
francês, oferece uma solução de pré-financiamento do crédito 
fiscal que cobre 80 % das despesas elegíveis esperadas (para 
empresas estabelecidas na França há mais de três anos e que já 
tenham recebido o crédito fiscal anteriormente).

7  UM SISTEMA ESTÁVEL E 
SEGURO
Os sistemas de crédito fiscal para pesquisa e de jovens 
empresas inovadoras foram estabelecidos até, ao  menos, 
2017. As empresas também podem solicitar uma 
autorização antecipada ao crédito fiscal (rescrit) ao 
Bpifrance ou à autoridade fiscal francesa a fim de 
assegurar seus investimentos (acordo tácito na ausência 
de resposta em um prazo de três meses).



9  CRÉDITO CUMULATIVO 
As empresas elegíveis podem acumular os benefícios 
do Crédito Fiscal para Pesquisa  com aqueles das 
Jovens Empresas Inovadoras, referentes a imposto de 
renda corporativo, impostos locais, contribuições para 
previdência social por um período de oito anos, bem 
como todos os outros incentivos existentes (por exemplo, 
o crédito fiscal para a competitividade e o emprego – 
CICE).

8  BENEFÍCIO FISCAL 
COMPROVADO
O benefício fiscal para as empresas totalizou mais de € 6 
bilhões em 2013.

 EFICÁCIA RECONHECIDA 
INTERNACIONALMENTE
O 9º  Baromètre européen de l’innovation (Pesquisa 
sobre Fundo de Inovação Europeu) classificou o Crédito 
Fiscal para Pesquisa como a principal ferramenta de 
financiamento para as empresas europeias (Alma 
Consulting Group, 2013).  A França é o país que oferece 
o tratamento fiscal para P&D mais vantajoso para as 
empresas (Painel de Avaliação da OCDE para ciência, 
tecnologia e indústria, 2013). A França tem a menor taxa 
de imposto corporativo no mundo (entre os dez países 
pesquisados) no que se refere às operações de 
P&D, levando em consideração as diferenças nas bases 
de tributação, regras de depreciação, isenções fiscais e 
créditos fiscais (KPMG, Choix concurrentiels, 2014).
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Mais informações sobre as condições 
de eligibilidade e vantagens do 

Crédito Fiscal para Pesquisa em 

www.sayouitofrance.com



77, boulevard Saint-Jacques  
75680 Paris Cedex 14 - France

Tel. : +33 1 44 87 17 17

Rua Marina Cintra, 94 - Jardim Europa
São Paulo / SP 01446-060 - Brasil

Tel.: +55 11 3087 3100 Co
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