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1  UMA ALÍQUOTA EFETIVA DE 
IMPOSTO COMPETITIVA 
O estudo da KPMG Competitive Alternative (2014) compara 
as alíquotas efetivas de imposto em 10 países. A França está 
em:  
– 1º lugar para as atividades de P&D;  
– 3º lugar no setor digital;  
– 4º lugar para as atividades de produção (A alíquota efetiva 
de imposto leva em consideração as diferenças na base 
de cálculo da alíquota, os créditos fiscais e as regras de 
amortização).

 CRÉDITO FISCAL PARA 
A COMPETITIVIDADE E O 
EMPREGO (CICE)
O CICE reforça a competitividade das empresas graças à 
uma economia em impostos equivalente, para 2015, a 6% da 
folha de pagamento, exceto salários superiores a 2,5 vezes 
o salário mínimo francês (SMIC), ou seja, €20 bilhões de 
economia para as empresas em 2014 e nos anos seguintes.

 UM CRÉDITO FISCAL 
PARA PESQUISA (CIR) SEM 
EQUIVALENTE 
O valor do crédito fiscal é igual a 30% das despesas com P&D 
até €100 milhões e 5% acima desse teto.  O alívio fiscal em 
favor das empresas chegou a mais de €6 bilhões em 2013.

 UM SISTEMA FISCAL ADAPTADO 
PARA JOVENS EMPRESAS 
INOVADORAS (JEI)
O regime de “jovens empresas inovadoras” (jeunes 
entreprises innovantes – JEI) prevê uma redução da alíquota 
de imposto, dos impostos locais e das contribuições para os 
encargos sociais por oito anos.
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 ALÍQUOTA REDUZIDA SOBRE 
A RECEITA PROVENIENTE DA 
PROPRIEDADA INTELECTUAL
As receitas oriundas da propriedade intelectual (royalties e 
ganhos de capital da venda de patentes, por exemplo) estão 
sujeitas a uma alíquota reduzida de imposto de renda pessoa 
jurídica (15%).

 UM DOS REGIMES DE 
AMORTIZAÇÃO MAIS 
VANTAJOSOS DA OCDE
Com taxa degressiva, o regime de amortização gera economia 
sobre o imposto de renda. Além disso, os bens destinados à 
P&D beneficiam de um maior coeficiente de amortização.

 ATRATIVO REGIME FISCAL PARA 
EXPATRIADOS
Isenção de imposto sobre o “bônus de expatriação” e 
sobre as bonificações de viagens profissionais no exterior 
para funcionários e diretores estrangeiros que assumam 
cargos na França. Isenção parcial também está disponível 
para os rendimentos de capitais, rendimentos de direitos 
de propriedade intelectual ou industrial  recebidos fora da 
França e certos ganhos de capital na alienação de títulos e 
participações fora da França.
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 « TAX4BUSINESS »,  
UM QUADRO LEGAL 
TRANSPARENTE PARA OS 
INVESTIDORES ESTRANGEIROS
Esse serviço permite que os investidores estrangeiros 
se instalem na França em um quadro legal seguro e 
transparente (tax4business@dgfip.finances.gouv.fr). Os 
investidores encontram respostas sobre como se aplicará 
a tributação no caso deles, obtêm uma posição prévia 
da Receita Federal (rescrit), recebem informação fiscal 
multilíngue adaptada às suas necessidades e têm acesso a 
maiores explicações em inglês.

 REGIME FISCAL VANTAJOSO 
PARA AS HOLDINGS
A tributação das empresas que possuem participação em 
outras companhias (holdings) continua vantajosa devido 
à isenção sobre os ganhos de capital auferidos com a 
cessão de títulos de participação e devido aos juros sobre 
empréstimos serem dedutíveis. Essas normas, associadas 
às regras de consolidação fiscal, constituem um incentivo 
para que se estabeleçam na França operações de aquisição 
alavancada (Leverage buy out – LBO) e empresas holdings ou 
controladoras.

 ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE 
RENDA EM QUEDA
Diminuição da alíquota do imposto de renda pessoa jurídica 
(IS) a partir de 2017, para atingir uma alíquota de 
28% em 2020.



Consulte um especialista fiscal para 
a sua empresa

Para as grandes empresas:   
A Direção das grandes empresas (la 

Direction des grandes 
entreprises - DGE)

Para as PME: 
O Serviço de imposto para empresas 

(le Services des impôts des 
entreprises - SIE)

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 01446-901 - Brasil

Tel.: +55 11 3087 3100
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