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O período 2020-2021 ilustra a importância das medidas de apoio à inovação. Muitos
governos reforçaram ou criaram sistemas semelhantes ao crédito fiscal de pesquisa. A
saída do Reino Unido da Europa foi acompanhada por um reforço do seu crédito fiscal
para P&D para grandes empresas, de forma a manter ou reforçar o fluxo de investimento
estrangeiro no país. A Irlanda reforçou igualmente o seu regime de incentivos, que é um
dos mais atraentes do mundo, a fim de aumentar a sua vantagem competitiva em relação
ao Reino Unido.

Rumo a uma reviravolta nas estratégias
fiscais corporativas em termos de
pesquisa, inovação e propriedade
intelectual

Em 2020, a Alemanha criou um regime para beneficiar 25% dos investimentos em P&D
(até um limite de 4 milhões de euros de gastos em P&D por grupo, ou seja, um montante
de auxílio de um milhão de euros por empresa, por ano). A Suíça criou um sistema de
exclusão adicional que permite que muitas regiões ofereçam benefícios fiscais de mais
de 10% dos investimentos em P&D, feitos a partir de 2020. Finalmente, foi alcançado um
acordo internacional sobre a taxa mínima de 15% de imposto sobre as empresas, liderado
pelos Estados Unidos, que também está preparando mais mudanças na tributação.
Para as multinacionais ou empresas que estão estudando abrir novas plantas em outros
países, os incentivos fiscais para pesquisa e inovação deve ser entendido em escala global.
Inicialmente, o desafio é maximizar o financiamento de P&D país por país, garantindo
a utilização de todos os benefícios possíveis. Em segundo lugar, será necessário poder
gerir o financiamento de P&D a nível global em conformidade com as restrições legais
nacionais e internacionais. Para fazer isso, as empresas devem levar esses tópicos ao mais
alto nível das organizações.
Neste contexto, o nosso Observatório lança luz sobre as disposições atuais, novos
desenvolvimentos e oportunidades para grupos internacionais.
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UMA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL PARA APOIAR
A PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

A FRANÇA OCUPA O PRIMEIRO LUGAR NO RANKING DE
FINANCIAMENTO PÚBLICO DE ATIVIDADES DE P&D NA OCDE

NÚMERO DE PAÍSES COM SISTEMAS FISCAIS PARA APOIAR P&D EM 2020

OCDE

OCDE R&D Tax Incentive Database, http://oe.cd/rdtax, março de 2021.
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OCDE R&D Tax Incentive Database, http://oe.cd/rdtax, março de 2021.

AUXÍLIOS PÚBLICOS À P&D EM RELAÇÃO AO PIB EM 2018
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País sem sistema tributário:
Letônia, Luxemburgo, Finlândia,
Bulgária, Estônia
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Financiamento para investimento
em P&D pelas empresas, direto
do governo

Auxílio indireto do governo por meio
de incentivos fiscais de P&D

País sem sistema tributário:
Estônia, Chipre, Letônia, Bulgária,
Luxemburgo, Finlândia

CHINE

SÍNTESE
A França ocupa o 1ºlugar em termos de apoio público à pesquisa e inovação em relação ao seu PIB. Em 2018, os auxílios
públicos à P&D representaram 0,40% do PIB na França, incluindo 0,28% do PIB para incentivos fiscais. Nesta competição
internacional, muitos países deram um salto no ranking em relação a 2017. Na Europa:
• Pela primeira vez, o Reino Unido está no pódio dos países mais generosos em termos de ajuda à inovação em 		
proporção ao seu PIB.
• Os Países Baixos ganharam 5 lugares (do 14º ao 9º lugar).
• Portugal registrou um aumento drástico, ganhando 7 lugares (de 20º para 13º lugar ) em resultado do aumento 		
significativo do número de empresas beneficiárias e dos auxílios concedidos em 2018.
Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos mantêm a sua posição.
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21/27

SÍNTESE
Até o momento, 80% dos países implantaram sistemas de apoio à pesquisa e inovação. Entre os mais recentes,
Alemanha e Suíça instalaram seu sistema em 2020 (veja zoom abaixo), pondo fim a duas grandes exceções.
O forte apoio dos países da OCDE, em 90%, ilustra a relevância dessas medidas em favor da atratividade
econômica de um território.
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PARA AS PME,
EM QUAL PAÍSES O AUXÍLIO É MAIS ATRAENTE?

PARA GRANDES EMPRESAS,
EM QUAL PAÍSES O AUXÍLIO É MAIS ATRAENTE?
(índice 1-B)
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INDICADORES DE LEITURA ÍNDICE B
O índice B representa para uma determinada
empresa típica (grande ou pequena empresa,
beneficiária ou não, etc.) o lucro antes de
impostos que deve gerar para financiar 1 euro
de despesas de P&D. Um índice B de 0,57
indica que para financiar 1 euro de despesas
de investigação, a empresa deve gerar 0,57
euro de lucro, e o Estado deve conceder 0,43
euro de auxílio fiscal. Quanto maior o índice
(1-B), mais incentivo o país oferece.

OCDE R&D Tax Incentive Database, http://oe.cd/rdtax, março de 2021.
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SÍNTESE
A Alemanha entrou no ranking após a implementação do seu sistema de incentivos fiscais para P&D. A Irlanda está
subindo a escada depois de reforçar o seu regime de apoio fiscal às PME. A França continua a ter as taxas de auxílio
mais atrativas em termos de crédito fiscal à pesquisa e inovação para as PMEs, uma das principais forças econômicas
da OCDE.
Os sistemas de incentivo fiscal são relativos à situação fiscal da empresa, sendo os sistemas reembolsáveis os mais
interessantes para as empresas deficitárias.
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SÍNTESE

A França continua a ter as taxas de auxílio mais atrativas em termos de incentivos fiscais indiretos para as grandes
empresas. Muitos países intensificaram seus auxílios, como a Alemanha, que teve destaque no ranking das grandes
empresas. Além disso, deve-se ter em mente que a definição de atividades de P&D variam de um país para outro,
tornando alguns esquemas mais ou menos atraentes do que outros, independentemente da taxa de ajuda oferecida.
Por exemplo, os Estados Unidos têm uma abordagem diferente da elegibilidade, provavelmente menos restritiva do
que em outros países. Por fim, outros sistemas tributários complementares (Patent Box na UE ou crédito fiscal para
inovação, etc.) podem tornar os países mais competitivos do que as taxas sugerem.
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OS ESTADOS UNIDOS AINDA LIDERAM OS PAÍSES QUE
CONCEDEM A MAIOR ASSISTÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA P&D

MONTANTE DE AUXÍLIO FISCAL À P&D CONCEDIDO EM 2018 (M€)
12 753
7 299

7 000
6 558

AUMENTO NOS
ORÇAMENTOS GLOBAIS
DE AUXÍLIOS FISCAIS A
P&D EM 10 ANOS

4 766

OCDE R&D Tax Incentive Database, http://oe.cd/rdtax, março de 2021.
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O montante global de auxílios fiscais à P&D está em constante aumento, com uma alta de 70% dos montantes
declarados a nível mundial em dez anos. A maioria dos países europeus e da OCDE tem melhorado constantemente
suas ferramentas de financiamento de P&D. A maioria está, portanto, registando um aumento dos montantes anuais
dos auxílios à P&D concedidos. Cumulativamente, o aumento em todos esses orçamentos globais chega a 70% entre
2008 e 2018.
Os Estados Unidos são o país com a maior despesa em crédito fiscal para pesquisa, com mais de 15,1 bilhões de
dólares gastos, nas últimas estatísticas, contra 14,3 bilhões no ano anterior (crescimento de 5%). No entanto, no topo
da lista em termos absolutos, os Estados Unidos ocupam o 12º lugar na classificação do montante dos auxílios públicos
em relação ao PIB.
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Craig Riebe
ABGI USA

Os detalhes da reforma tributária
de Joe Biden que estão em atraso

A chegada de Joe Biden abalou a tributação global. Sob sua liderança,
os Estados Unidos garantiram o acordo de mais de 100 países para
introduzir uma alíquota mínima global de 15% para todas as empresas.
No entanto, ao mesmo tempo, os detalhes da reforma tributária dos EUA
ainda estão pendentes.
Vários tópicos estão atualmente em discussão, com potenciais impactos
significativos nos esquemas de incentivo à P&D e à inovação:
• A mudança na alíquota do imposto sobre as sociedades ainda é
desconhecida para 2022. A taxa foi reduzida de 35% para 21%
sob a administração de Trump. A administração Biden propôs um
aumento da taxa para 26%. No entanto, a proposta enfrenta oposição
do partido minoritário e de alguns senadores do próprio partido
do presidente. Esta decisão poderia, por conseguinte, aumentar
ligeiramente o efeito líquido do crédito fiscal para pesquisa dos EUA;
• A dedução do FDII deve ser reduzida de 35% em 2021 para 27,5%
em 2022;
• O esquema 179D, que prevê deduções fiscais para melhorar a
eficiência energética dos edifícios, também deve ser aumentado
significativamente.

11 %

AUMENTO MÉDIO
ANUAL DOS VALORES
DECLARADOS NOS
ÚLTIMOS 5 ANOS

O crédito fiscal para pesquisa americano, portanto, continua a se
beneficiar do apoio bipartidário, como tem acontecido à medida que o
cenário político evoluiu desde sua criação em 1981. Tornada permanente
em 2015, a sua utilização tem sido regularmente simplificada para
empresas cujo faturamento seja inferior a 50 milhões de dólares. O
contexto político continua a apoiar a necessidade de aumentar o
investimento dos EUA em inovação, bem como o benefício da seção 179D
do código tributário dos EUA. Convém, portanto, acompanhar de muito
perto os anúncios em matéria de tributação americana que deverão ser
favoráveis às empresas inovadoras estabelecidas nos Estados Unidos.

Obs: Aumento com base no crescimento observado nas últimas informações comunicadas.
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Judith Cudaj
PFIF FZul – ABGI

Michael Zahm
PFIF FZul – ABGI
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ALEMANHA

Empresas alemãs inovadoras estão
começando a se beneficiar do novo
dispositivo FZul, inspirado pelo CIR
francês

UM PROCESSO DE VALIDAÇÃO EM DUAS ETAPAS

PEDIDO DE CERTIFICADO DE ELIGIBILIDADE

Descrição das atividades de
P&D
e previsão orçamentária
REQUERENTE
para a duração do projeto

BSFZ

Verificação da
elegibilidade

DETERMINAÇÃO DE ALOCAÇÃO
DE PESQUISA
REQUERENTE

Submissão
na repartição fiscal

REPARTIÇÃO
FISCAL DE
BUNDESLAND

Determinação
do subsídio de
pesquisa

ATÉ 1
MILHÕES DE
EUROS / ANO
NO NÍVEL DO GRUPO

“Mais dinheiro para pesquisa e desenvolvimento (P&D): o investimento
em pesquisa e desenvolvimento deve aumentar dos atuais 3% para 3,5%
do produto interno bruto até 2025. É dada especial atenção às pequenas
e médias empresas”. Esta declaração do Gabinete Federal demonstra
uma vontade política de fortalecer a inovação e a competitividade das
empresas sediadas na Alemanha.
Em 29 de novembro de 2019, o Conselho Federal Alemão (Bundesrat)
aprovou a lei que estabelece o esquema de incentivo à pesquisa e
desenvolvimento (Forschungszulage ou FZul) que entrou em vigor em
1º de janeiro de 2020. O seu limite máximo, inicialmente fixado em 500
mil euros, foi revisto em resposta à crise da Covid, para atingir 1 milhão
de euros de ajuda por empresa por ano. As empresas estabelecidas na
Alemanha poderão assim beneficiar de uma taxa de auxílio de 25% em
custos com pessoal, 15% em atividades subcontratadas, e até 4 milhões
de euros em despesas de P&D.
Para obter o FZul, são necessários dois passos. O contribuinte deve
primeiro obter um certificado de elegibilidade do organismo de
certificação (o “BSFZ”), demonstrando que cada projeto de P&D a ser
declarado posteriormente é elegível. Em seguida, as despesas devem
ser apresentadas e validadas pela administração.
Este processo, já em curso, permite que as empresas alemãs recebam
auxílios retroativos para todas as suas despesas de P&D a partir de 1ºde
janeiro de 2020.
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UM PRIMEIRO BALANÇO POSITIVO PARA EMPRESAS INOVADORAS

Em 30 de junho de 2021, o Escritório de certificação de subsídios de pesquisa (BSFZ) recebeu um total de 2.417 inscrições,
a maioria das quais veio dos três estados federais de Baden-Württemberg, Baviera e Renânia do Norte-Vestfália. Assim,
foram avaliados 2.850 projetos (um único pedido pode dizer a respeito a vários projetos) e 83% deles foram aprovados.
Os projetos apresentados estão amplamente distribuídos por 99 setores econômicos diferentes. No entanto, cerca de
metade diz respeito aos seguintes setores:
•
•
•
•
•

Engenharia Mecânica
Prestação de serviços de tecnologia da informação
Fabricação de equipamentos de processamento de dados, produtos eletrônicos e óticos
Investigação e desenvolvimento de diversas ciências (incluindo ciências naturais, engenharia, ciências agrícolas
e medicina)
Fabricação de produtos químicos

O processo de obtenção do FZul encontra-se, portanto, em pleno funcionamento, permitindo às empresas alemãs
beneficiar de um crédito fiscal exigível em sede de IRC ou reembolsável.
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REINO UNIDO

OCDE R&D Tax Incentive Database, http://oe.cd/rdtax, março 2021.		
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Como uma potência política de inovação global durante a próxima década, é provável
que o Reino Unido continue a ter políticas de pesquisa ambiciosas, tanto a nível nacional
quanto sob o Horizon Europe. Será, portanto, necessário acompanhar a evolução do
ambiente regulatório a que estarão sujeitas as empresas localizadas no território.
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Além disso, o Reino Unido e a Europa ainda estão em negociações sobre a participação
britânica no programa Horizon Europe, que tem um orçamento de quase 100 bilhões
de euros. Anunciado inicialmente no início de 2021, o acordo que permitiria a
participação de empresas e instituições britânicas no programa ainda não foi ratificado.
Um assunto crucial para o futuro do financiamento da inovação no Reino Unido, a ser
seguido com atenção.
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No entanto, de acordo com os dados de que dispomos, a tendência continua excelente
em termos de investimento em P&D e declaração de crédito fiscal para pesquisa. A
popularidade do R&D Tax Relief (para PMEs do Reino Unido) e RDEC (para grandes
empresas) nunca foi tão grande.
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Por outro lado, a saída do espaço econômico europeu impacta a capacidade das
empresas inglesas de serem credenciadas pelo crédito fiscal de pesquisa francês e,
portanto, nos próximos anos, o número de pedidos de subcontratados de P&D ingleses
na França corre o risco de cair.
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Isento das regras da UE, o Reino Unido irá certamente intensificar as suas medidas para
preservar e aumentar a sua atratividade. Por exemplo, o sistema dedicado às grandes
empresas (RDEC) foi melhorado, com o aumentado da taxa de 12 para 13% para as
despesas efetuadas a partir de 1ºde abril de 2020. Este é um sinal positivo para as
grandes empresas manterem as suas atividades de P&D no Reino Unido.
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Na sequência do Brexit e num contexto de saúde ainda instável, a política de
financiamento da inovação no Reino Unido irá certamente evoluir.
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Qual o futuro para o financiamento
da inovação pós-Brexit?
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Scott Henderson
ABGI UK

TOTAL GRANDES EMPRESAS
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Carolina Rocha
ABGI Brasil
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BRASIL

MODIFICAÇÃO
DO SISTEMA DA

LEI DE
INFORMÁTICA

Desde 2006, o Brasil conta com uma ferramenta de apoio à P&D e
inovação muito atrativa, a Lei do Bem.
Este mecanismo de referência está no cerne da política de financiamento
de a inovação das empresas brasileiras, também é acompanhada por
inúmeros sistema setoriais:
• O programa ROTA 2030, iniciado em 2019 e cumulativo com a Lei
do Bem, busca incentivar as montadoras a melhorar a eficiência
energética e a segurança dos veículos. Ele oferece uma dedução
fiscal de 12,5% dos investimentos em P&D realizados no Brasil.
• A “Lei de Informática”, uma medida a favor da indústria das TICs
permitiu obter, até 2029, um crédito fiscal com base nos investimentos
em P&D e inovação das empresas do setor.
O Brasil também conta com um arsenal de auxílio direto:
• A Embrapii, primeiro regime de apoio a promover parcerias públicoprivadas, permitindo financiamento até 50%
• Os empréstimos a juros baixos são uma ferramenta amplamente
utilizada no Brasil para o financiamento de estratégias de inovação
empresarial. Por exemplo, a FINEP – a maior agência – oferece taxas
de longo prazo muito competitivas.
• As bolsas de estudo também podem ser oferecidas para apoiar o
desenvolvimento de habilidades e fomentar o desenvolvimento de
atividades de inovação no setor empresarial.
• Gradualmente, estão sendo desenvolvidos títulos para financiar,
com bancos públicos ou privados, projetos de forte impacto social
ou ambiental.
Com todas essas alavancas, o Brasil está adquirindo recursos substanciais
em prol da inovação e P&D para todos os seus setores estratégicos.

Recursos
reembolsáveis

Recursos
não
reembolsáveis
Subvenções

Recursos
humanos

Bolsas de estudos

Títulos de ODS

APOIO
DIRETO

Equity
crowdfunding

Títulos de inovação

Títulos
de dívida

Títulos verdes
Títulos sociais

Investimentos
diretos

Corporate Venture
Renda variável

Investimentos
obrigatórios

Capital de risco

ANP

Investimento anjo
Seed Money

Private Equity

ANEEL

Venture Capital

APOIO PARA
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E INOVAÇÃO
Encomenda
tecnológica

Rede de
interação/
cooperação
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FORMAS
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APOIO
INDIRETO

Prestação de
serviços

Incentivos
ﬁscais

Soluções
tecnológicas

Lei do Bem

Fundos
patrimoniais

Infrastrutura

Lei de informática

Rota 2030

ROTA 2030

DEDUÇÃO DE IMPOSTO
DE ATÉ 12,5%
INVESTIMENTO EM P&D
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Olivier Robert
ABGI França

zoom

O mecanismo da Patent Box permite reduzir o nível de tributação sobre os rendimentos dos
registros de patente. A Suíça é um dos 15 países da Europa praticante de um regime deste
tipo. É uma das principais ferramentas para os países que apoiam a inovação, assim como as
medidas fiscais que promovem o investimento em P&D.

A exclusão adicional dos gastos de P&D e a Patent Box são ferramentas
atraentes para a Suíça após a reforma do sistema internacional de
impostos corporativos.

Assim, a Suíça tem um arsenal fiscal moderno e de referência para manter a sua liderança
em termos de competitividade de custos. Ela beneficia ainda de incomparáveis vantagens
competitivas “sem custo”, devido à sua posição central na Europa, à qualidade do seu capital
humano e à sua capacidade de inovação.

SUIÇA

50 %

DE SUPER DEDUÇÃO
MÁXIMA PERMITIDA

No final de outubro de 2021, os membros do G20 aprovaram a
reforma do sistema tributário internacional que está em discussão
há muitos anos. Este acordo prevê o estabelecimento de uma taxa
mínima de imposto corporativo de 15% aplicável à Suíça. Essa
reforma pode prejudicar a Suíça e sua atratividade, principalmente
por possuir algumas das taxas de imposto mais baixas do mundo. O
sistema suíço é ainda mais específico porque, além da concorrência
internacional entre países e regiões em termos de tributação, cada
região suíça é independente na aplicação da taxa de imposto
corporativo. A exclusão adicional dos gastos de P&D e a Patent Box
implementadas em 2020, sob a Lei da Reforma Tributária Federal, são
exemplos muito bons. Cada região pode oferecer estes benefícios
às empresas estabelecidas em seu território, sujeitas ao imposto e
independentemente do seu tamanho.

A Suíça está na primeira posição no Ranking Global de Inovação (GII) há vários anos. Os seus
novos regimes fiscais permitirão, sem dúvida, manter a sua posição de inovação, reforçando
simultaneamente a sua competitividade internacional e das empresas instaladas no seu
território.

SCHAFFHOUSSE
25%
BÂLE VILLE

JURA
50%

SOLEURE
50%

A exclusão adicional é uma dedução fiscal de até 150 % das despesas
com atividades de P&D. Cada região é livre para propor ou não e fixar
a taxa, limitada à taxa federal de 50% (ver mapa ao lado).
São elegíveis:
• as atividades de pesquisa científica, pesquisa básica,
desenvolvimento experimental e atividades de inovação,
• os custos de pessoal dedicados a P&D aumentaram 35% para
cobrir despesas gerais e custos de terceirização para empresas
suíças (até 80% dos valores faturados).
Excluem-se:
• as despesas incorridas com a introdução de produtos no mercado
• as despesas incorridas com a validação de produtos no mercado.
A exclusão adicional pode, assim, revelar-se muito benéfica para as
empresas beneficiárias e para as que investem em P&D nas regiões
mais atrativas.
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NEUCHÂTEL
50%

VAUD
50%

FRIBOURG
50%

THURGOVIE

BÂLE
CAMPAGNE ARGOVIE
20%
50%

APPENZELL
50%

ZURICH
50%
ZOUG
50%

LUCERNE

SAINT-GALL
40%

SCHWYTZ
GLARIS

NIDWALD

BERNE
50%

OBWALD
50%

URI
GRISONS

TESSIN
50%
VALAIS
50%

Regiões que oferecem um sistema de apoio a P&D
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Alice Sigé
ABGI Canadá

zoom

O Canadá ainda é um país
modelo de financiamento à inovação?

CANADÁ

1 Md$
EM MONTANTE DE
AUXÍLIO DIRETO
PAGO EM 2019

O Canadá, que iniciou sua política tributária em prol da inovação
em 1944, é inquestionavelmente referência e pioneiro em termos
de incentivos à P&D em todo o mundo. O sistema PC&DE (Pesquisa
Científica e Desenvolvimento Experimental) ou SR&ED nas províncias
anglo-saxônicas tem sido uma vitrine desses sistemas de incentivo
dentro da OCDE. Ainda hoje, o país está regularmente entre os
mais bem sucedidos em termos de política de pesquisa e inovação,
particularmente nas seguintes áreas:
• A generosidade dos seus incentivos fiscais a favor de P&D (SR&ED)
para as PME;
• A parcela do PIB destinada às suas políticas públicas a favor de
P&D (0,22%);
• O valor total do orçamento alocado anualmente à PC&DE (mais de
US $ 3,5 bilhões em 2018).
No entanto, ouvindo as empresas beneficiárias de SR&ED e observando
mais de perto, vemos uma tendência diferente: os controles do
CRA (Canada Revenue Agency) são quase sistemáticos, exigem
documentação cada vez mais precisa e detalhada, com rejeições
frequentes, o que tem reduzido o número de empresas beneficiárias
de PC&DE, bem como os orçamentos associados desde 2014. Várias
empresas estão se afastando desse financiamento por medo da
auditoria.
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Apesar disso, o governo federal e as várias províncias continuam
a promover um rico ecossistema de inovação e uma política de
financiamento da inovação e da pesquisa que proporciona um
forte incentivo. Eles conseguiram modificar regularmente as
condições de elegibilidade para PC&DE, como em agosto de 2021.
O Canadá também conseguiu criar um conjunto real de soluções
de financiamento para abordar os diferentes setores estratégicos
(inteligência artificial, mobilidades do futuro, formação, etc.) graças ao
auxílio e subsídios, enquanto alivia a carga das principais indústrias
locais (videogames, multimídia, TI) com o CTMM, o CDAE. Por fim, o
país incentiva as PMEs locais a exportar com o esquema CanExport
PME (subsídio de 50% das despesas de exportação até o limite de US$
50 mil), reaberto em janeiro de 2022.
Assim, o Canadá distingue-se por um aumento significativo dos
orçamentos atribuídos a auxílios e subsídios. De fato, a participação
no PIB quase dobrou nos últimos anos, para não mencionar os
significativos orçamentos destinados a incentivos setoriais. O Canadá
é, portanto, um lugar muito propício à inovação e à pesquisa, com
capital humano de alta qualidade e uma política de financiamento tão
forte quanto visada. O desafio para as empresas é, portanto, garantir
que elas se beneficiem de todas as oportunidades oferecidas pelas
administrações federal e provincial, mantendo-se alinhadas com sua
estratégia de desenvolvimento e seus desafios.
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TRATAMENTO PREFERENCIAL PARA AS PME

Scott Henderson
ABGI UK

zoom

IRLANDA

Um aumento do crédito fiscal de
pesquisa para acelerar a recepção
de pesquisadores do Reino Unido

25%

DAS DESPESAS DE
P&D FINANCIADAS
POR ANO

30%
PARA
PMES

Após o anúncio do Brexit, a Irlanda está intensificando suas medidas e consolidando
sua posição no ranking dos países mais atraentes do mundo.
Desde 2009, a Irlanda fornece uma taxa de crédito fiscal de 25% das despesas
elegíveis em P&D para todas as empresas. Em 2020, este sistema é reforçado com
a elevação do teto para despesas de subcontratação, até 15% do orçamento de
P&D. Por último, a Irlanda oferece uma taxa de 30% para as PMEs para incentivar as
empresas a inovar, acrescida de 20% para as PMEs irlandesas.
Para maximizar o impacto dessas medidas e fortalecer o fluxo de caixa das
empresas inovadoras, o governo também trabalhou para melhorar os processos
de reembolso.
Para consolidar sua posição, a Irlanda também está implantando um sistema de
Patent Box (Knowledge Development Box), uma medida que permite que ela se
beneficie de uma taxa de imposto de 6,25% sobre os lucros de patentes e software
protegido por direitos autorais.
A dinâmica do financiamento de P&D e inovação na Irlanda mantém-se e irá
certamente aumentar para preservar a atratividade da Irlanda em relação aos seus
vizinhos europeus.

AUSTRÁLIA

O sistema australiano é mais favorável às PMEs
(com 18,5% contra 8,5 a 16% das grandes empresas) para as quais também é reembolsável.

CANADÁ

No nível federal, as PMEs canadenses se beneficiam de um crédito fiscal de até 35%, em comparação com 15% para outras empresas. Este crédito
é reembolsável às PME canadenses e pode representar até 54,5% das despesas elegíveis.
No nível provincial, o crédito fiscal varia entre 10
e 30% para PMEs canadenses, comparado a 3,5
a 14% para outras empresas. É novamente reembolsável para PMEs e possivelmente outras empresas, dependendo da província.

COLÔMBIA
Introdução de um crédito fiscal baseado no volume para as PMEs à taxa de 50% das despesas
de P&D elegíveis.

ESPANHA
Existe um crédito fiscal para atividades de inovação
tecnológica, das quais as PMEs beneficiam até 50%
em comparação com 15% para outras empresas.

ESTADOS UNIDOS
As PMEs americanas se beneficiam de um sistema
CIR local facilitado: o Imposto Mínimo Alternativo.

FRANÇA

*cumulable avec les aides en faveur de la R&D
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O Crédito Fiscal à Inovação (CII), reservado às PME,
é uma extensão do CIR às atividades de inovação.
É financiado à taxa de 20%.
As PME beneficiam do reembolso imediato do CIR/
CII e podem aceder, com o estatuto de Empresa
Jovem Inovadora, a isenções de encargos sociais e
imposto de renda.

ISLÂNDIA
A taxa de volume do crédito fiscal para P&D será
aumentada de 20 para 35% para PMEs e de 20
para 25% para grandes empresas em 2020 e 2021.

ITÁLIA
A Lei Financeira de 2020 reformou a taxa e o método de cálculo do crédito fiscal que passa de
um sistema incremental de 50% para um sistema
de volume de 12%. Para as PME situadas no sul
daItália, a taxa é de 45% para as PME.

IRLANDA
As PME beneficiam de um crédito fiscal de 30%,
em comparação com 25% para outras empresas.

PAÍSES BAIXOS
As start-ups beneficiam de uma taxa de ajuda de
50% sobre os primeiros 350.000 euros de despesas
de capital, protótipos ou equipamento de investigação, em comparação com 40% para outras.

POLÔNIA
As start-ups podem beneficiar de um reembolso
da sua dedução fiscal se a empresa em causa for
deficitária no ano anterior.

REINO UNIDO
O sistema R&D Tax Relief no Reino Unido oferece um
dispositivo específico para PMEs do tipo exclusão
adicional. Permite deduzir de 25 a 30% de suas
despesas de P&D. São consideradas PMEs no Reino
Unido as empresas com menos de 500 trabalhadores
e que tenham um volume de negócios inferior a € 100
milhões ou um balanço inferior a € 86 milhões.
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PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS NOS SISTEMAS

ALEMANHA

Implementação de um crédito fiscal de investigação em volume, à taxa de 25%, com um limite
máximo de ajuda de 1 milhão de euros por grupo
(ver seção Zoom).

AUSTRÁLIA
Aumento do teto de despesas elegíveis de $ 100
para $ 150 milhões. Alteração nas taxas de empréstimo oferecidas (com 18,5% para PMEs locais e de
8,5 para 16,5% para grandes empresas, dependendo da intensidade de P&D).

COLÔMBIA
Introdução de um crédito fiscal baseado no volume para as PME, à taxa de 50% das despesas
elegíveis em P&D.

CORÉIA
Alargamento das despesas elegíveis para ter em
conta os investimentos em novas tecnologias
(biotecnologia, semicondutores, etc.). O período
de reporte de créditos fiscais não utilizados também foi aumentado de 5 para 10 anos.

DINAMARCA

Aumento da taxa de 30% para 2020 e 2021 e aumento do limite para DKK 850 M.
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ESPANHA
Prorrogação da alíquota ofertada para o crédito
fiscal de inovação de 12 para 25%.

GRÉCIA

A taxa baseada em volume do crédito fiscal de
P&D foi aumentada de 30% para 100% com efeito
a partir de 1º de setembro de 2020.

HONG KONG
Introdução de uma exclusão adicional de 100%
para empresas de manufatura.

ITÁLIA
Substituição do dispositivo de crescimento anterior para um dispositivo de volume e introdução
de uma extensão dedicada à inovação e design.

IRLANDA
Aumento da taxa de crédito oferecida de 25% para
30% para PMEs, com facilidades de reembolso.
Prorrogação do limite máximo das despesas elegíveis subcontratadas.

ISLÂNDIA
A taxa de volume do crédito fiscal para P&D será
aumentada de 20 para 35% para PMEs e de 20
para 25% para grandes empresas em 2020 e 2021.

JAPÃO
Reforço do sistema introduzido em 2019 a favor da
inovação aberta (taxas específicas de 20 a 25%),
com aumento dos limites máximos para empresas
que estabelecem investigação colaborativa.

MÉXICO
Instauração de um novo crédito de imposto de
P&D de 30% com um limite de MXN 50 milhões.

NORUEGA
Introdução de uma taxa de crédito fiscal global
uniforme de 19% para as PME (anteriormente 20%)
e as grandes empresas (anteriormente 18%).

REINO UNIDO

Aumento da taxa de RDEC de 12 para 13% em 1º
de abril de 2020.

NOVA
ZELÂNDIA
Um crédito fiscal de pesquisa de 15% foi introduzido
em 2019 com um limite mínimo de gastos em P&D
de $ 50.000 por ano e um limite de $ 120 milhões
de dólares. O sistema é reembolsável desde 2020.

PAÍSES BAIXOS
Melhoria da taxa elegível de 32 para 40% para os
primeiros 350 mil euros de despesas elegíveis e da
taxa para startups (50%).

ESLOVÁQUIA
A exclusão adicional para atividades de P&D foi
alterada de 100% para 200% desde 1º de janeiro
de 2020.

SUÉCIA
A partir de 1º de abril de 2020,a isenção parcial
das contribuições patronais para a segurança social
aumentou de 10% para 19,59% por mês civil, com
um aumento significativo dos limites máximos.

SUIÇA
Introdução de um sistema de ajuda fiscal à P&D
com uma taxa específica para cada região em até
50%.
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CONSULTORIA PIONEIRA ESPECIALIZADA
NA GESTÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS
FINANCEIROS, PROCESSOS E FERRAMENTAS
PARA INOVAÇÃO E ESG.
A Abgi Brasil é uma consultoria pioneira, atuando desde 2007 no Brasil, com visão ampla
das opções de incentivos fiscais e recursos financeiros, buscando as melhores práticas
de processos para gestão da inovação e acompanhamento das tendências tecnológicas
globais.

contato@abgi-brasil.com
(31) 3337.7418 | (11) 3136.2816
www.abgi-brasil.com

Também tem presença internacional, com escritórios nos Estados Unidos, Canadá, França,
Irlanda, Reino Unido e Alemanha.

REINO
UNIDO
ALEMANHA
CANADÁ

L
orem

FRANÇA

ESTADOS
UNIDOS

BRASIL

Atuamos em toda a cadeia de valor da inovação e somos capazes de realizar missões
estratégicas e operacionais dentro de sua organização.

Verdadeira plataforma de experiências humanas e digitais, a Visiativ é um player global com multi-skills
(Consultoria, Editoração e Integração de Software, Criação de plataformas, Outsourcing). Sua proposta de valor
única acelera a inovação e a transformação digital dos negócios. Posicionado em empresas de médio porte
desde a sua criação, em 1987. O grupo Visiativ atingiu um faturamento de € 203 milhões, em 2018, e possui
uma carteira de clientes diversificada, composta por mais de 18.000 clientes. Abrangendo todos os centros
econômicos franceses e com presença internacional, além de mais de 1.000 colaboradores.

