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Visão Geral

• Em�vigor�desde�1991�(Lei�nº�8.248),�inicialmente�a�Lei�de�Informática�concedia�incentivo�
fiscal�de�redução�/�suspensão�tributária�para�as�empresas�do�setor�de�tecnologia�
(produtoras�de�bens�e�serviços�de�tecnologias�da�informação�e�comunicação),�que�
investem�em�Pesquisa,�Desenvolvimentos�e�Inovação�Tecnológica�(PD&I).

• A�partir�de�2019�o�benefício�fiscal�passa�a�ser�a�geração�de�“crédito�financeiro”.

O que é?

• Via�de�regra�os�bens�incentivados�estão�ligados�as�empresas�produtoras�de�
equipamentos�de�TIC�(Tecnologia�e�Comunicação),�tais�como:�celulares,�notebooks,�
baterias,�memórias,�monitores,�etc.�

Quais são os produtos 
incentivados?

• O�produto�incentivado�deve�estar�habilitado�ao�Processo�Produtivo�Básico�(PPB).�

• A�empresa�deve�investir�percentual�mínimo�de�seu�faturamento�em�PD&I�(via�de�regra�
4%�do�faturamento�liquido�do�Produto�Incentivado).�

• Em�contrapartida�deve�prestar�contas�mediantes�envio�de�Relatório�Demonstrativo�
Anual�(até�ultimo�31.07�do�ano�subsequente�ao�incentivo),�o�qual�está�sujeito�a�auditoria�
por�empresa�de�auditoria�previamente�habilitada.

Quais são os requisitos?
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Visão Geral

Renúncia�Fiscal�anual�de�aproximadamente�R$ 5,3 bilhões.

As�empresas�habilitadas�investem,�no�mínimo,�4% do�faturamento�seu�faturamento�
em�P&D,�enquanto�o�resto�da�indústria�de�transformação�não�chega�a�investir�2% do�
seu�faturamento.

No�período�de�2006�à�2015�foram�investidos,�aproximadamente,�R$ 12 bilhões em�
recursos�aplicados�em�P&D,�sendo�que�no�mesmo�período�o�faturamento�das�
empresas�com�produtos�incentivados,�totalizou�aproximadamente�R$ 300 bilhões.�

Representatividade da Lei de Informática
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Visão Geral

Lei nº 13.969/2019 

O�projeto�de�Lei�nº�4.805,�voltado�para�a�reformulação�da�
Lei�de�informática�foi�aprovado,�resultando�na�“Nova�Lei�
de�Informática”�publicada�sob�nº�13.969/2019,�sendo�
sancionada�em�27�de�dezembro,�dentro�do�prazo�
assumido�com�a�Organização�Mundial�do�Comércio�
(OMC).

A�Lei�nº�13.969/2019�está�em�vigor�desde�a�sua�
publicação,�no�entanto�somente�produzirá�efeitos�a�partir�
do�dia�1º de abril de 2020,�sendo�mantido�o�prazo�de�
validade�desse�programa�de�incentivo�fiscal,�ou�seja,�até�
31 de dezembro de 2029.

Principais alterações 

Benefício: alteração�do�incentivo�fiscal�de�redução�do�
Imposto�sobre�Produtos�Industrializados�(IPI)�na�venda�de�
produtos�incentivados,�passando�a�ocorrer�através�de�
“crédito�financeiro”�a�ser�compensado�com�tributos�
federais,�calculado�pela�aplicação�de�um�fator�multiplicador�
(a�ser�regulamentado�pelo�MCTIC�e�ME)�aplicado�sobre�os�
investimentos�realizados�em�P,D&I.

Novidades: Possibilidade�de�investimentos,�limitados�a�
20%�da�obrigação,�em�implantação,�ampliação�ou�
modernização�de�infraestrutura�física�e�de�laboratórios�de�
pesquisa�de�institutos�de�ciência�e�tecnologia�(ICTs).�Além�
disso,�também�foi�revogada�a�limitação�de�investimentos�
em�ICTs�privadas.



Comparativo
Lei nº 8.248/1991 vs. Lei nº 13.969/2019
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Principais Pontos

Lei nº 8.248/1991 Lei nº 13.969/2019

Benefício/
Contrapartida

Alíquota�redutora�do�IPI�de�produtos�

incentivados,�e�contrapartida�de�

investimento�de�4%�do�faturamento�bruto,�

descontados os tributos decorrentes da 
venda dos produtos incentivados sobre 
esses bens e de aquisições de produtos 
incentivados, em�projetos�de�P,�D�&I�em�

TIC.

Crédito�financeiro�a�ser�compensado�com�

débitos�com�tributos�federais�(IRPJ,�CSLL�

entre�outros),�gerados�pela�aplicação�de�

fator�multiplicados�(com�limitadores)�sobre�

os�investimentos�realizados�em�P,D&I�em�

TIC,�cujo�limite�mínimo�é�de�4%�do 
faturamento bruto de produtos 
incentivados.

Forma de 
apuração do 

benefício

Apuração�realizada�referente�ao�ano-base 
anterior,�que�compreende�o�período�entre�

janeiro�e�março�do�ano�subsequente�(15�

meses).�Ex:�ano-base�2018�– Período�de�

apuração�- janeiro/2018�a�março/2019.

Apuração�realizada�referente�ao�trimestre 
anterior (forma�de�cálculo�arts.�2�e�3)�ou�

referente�ao�ano anterior (forma�de�cálculo�

do�Anexo�da�Lei�nº�13.969/19�- opcional)

Apropriação 
do benefício

Redução imediata do IPI na�venda�de�
produtos�incentivados,�de�acordo�com�

Portaria�de�PPB.

Reconhecimento�do�crédito financeiro
somente�após�homologação�do�MCTIC�

sobre�a�prestação�de�contas�enviada,�o�que�

ocorrerá�trimestralmente.
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Principais Pontos
Lei nº 8.248/1991 Lei nº 13.969/2019

Prestação de 
contas de 

investimentos 
ao MCTIC

Relatório Demonstrativo Anual entregue�
até�31�de�julho�do�ano�subsequente�ao�ano-

base

Relatório Demonstrativo Anual entregue�
até�31�de�julho�do�ano�subsequente�ao�ano-

base�e�Declaração de Investimentos
contendo:�(i)�valor�do�crédito,�(ii)�

faturamento,�(iii)�período�de�apuração�

indicando�a�forma�de�apuração�pelo�cálculo�

trimestral�ou�anual�dos�investimentos�e�(iv)�

cumprimento�das�obrigações�em�P&D.

Regime de 
apuração de 

lucros 

Apenas�Lucro Real Lucro Real e�Lucro Presumido

Contratos de 
assunção com 

fabricantes 
terceiros

A�contratada�repassa�as�obrigações�de�

investimentos�em�P&D�à�contratante,�uma�

vez�que�a�contratante�usufruirá�da�redução�

do�IPI�ao�comprar�a�produção�da�contratada.�

Deverá�ser�regulamentado�pelo�MCTIC.�Não�

há,�na�Lei�atual,�a�figura�do�repasse�de�

obrigações,�uma�vez�que�as�vendas�da�

contratada�para�a�contratante�não�podem�

contabilizar�obrigações�a�serem�cumpridas�

com�investimentos�em�P&D�(Art.�11,�§29�da�

Lei�nº�13.969/2019).
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Principais Pontos
Lei nº 8.248/1991 Lei nº 13.969/2019

Investimentos 
em laboratórios 

de P&D 
(equipamentos 
e obras civis)

Devem�ser�declarados�dentro�de�projetos�

de�P&D,�com�a�devida�contextualização�e�

indicação�de�gastos.

Podem�ser�declarados 
independentemente dos investimentos
realizados�nos�projetos�de�P&D,�

observando-se�o�limite de 20% daqueles�

realizados�em�parceria�com�ICTs.

Limite de 
investimentos 
em projetos 

com mesma ICT 
para 

cumprimento 
da referida 
obrigação 

Limitado a 40% do�investimento�

obrigatório

Não há mais limite



Novo benefício
Detalhamento
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Definições Relevantes

• Utilização�do�termo�“crédito financeiro”�a�ser�compensado�com�tributos�federais,�
quando�na�verdade�se�trata�de�créditos tributários,�já�que�poderão�ser�utilizados�para�a�
compensados�ou�ressarcidos�em�espécie.

• Todo�o�processo�se�dará�mediante�de�apresentação�de�PER/DCOMPs�(a�ser�
regulamentado).

Crédito 
“Financeiro”

• O�percentual�de�investimento�em�P,D&I�permanece�4%�(via�de�regra),�porém�aplicados�
sobre�o�faturamento�bruto�dos�bens�incentivados*.�Nesse�cenário,�haverá�um�aumento�
no�valor�de�investimento�em�P,D&I�pelas�empresas�beneficiárias.

• (*)�De�acordo�com�o�novo�regulamento�do�Imposto�de�Renda�da�Pessoa�Jurídica�(Decreto�
nº�9.580/18�– art.�208,�§ 2º),�no�conceito�de�receita�bruta�não�se�incluem�os�tributos não 
cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou do contratante.

Faturamento 
dos bens 

incentivados
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Compensação de tributos

Do montante do crédito obtido com investimentos efetivamente 
realizados em P, D & I

80% serão�devolvidos�a�título�de�IRPJ

20% serão�devolvidos�a�título�de�CSLL

Poderão�ser�compensados com débitos próprios, vincendos ou vencidos,�
relativos�a�tributos�e�a�contribuições�administrados�pela�Secretaria�Especial�da�
Receita�Federal�do�Brasil.

Podem�também�ser�ressarcidos em espécie,�nos�termos�e�nas�condições�
previstos�em�ato�do�Poder�Executivo.

O�valor�do�crédito�não será tributado para�fins�de�IRPJ,�CSLL,�PIS�e�COFINS
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Cálculo do valor do Crédito Tributário
Cenário 1 – Trimestral (Regulamentação pendente)

Período Multiplicador

Limitadores

: % da base 

de cálculo

2020 a 

2024
3,24 12,97

2025 a 

2026
3,07 12,29

2027 a 

2029
2,90 11,60

Período Multiplicador

Limitadores

: % da base 

de cálculo

2004 a 

2024
2,73 10,92

2025 a 

2026
2,56 10,24

2027 a 

2029
2,39 9,56

Investimentos – NO, NE e CO (art. 3º, inc I) Demais Regiões (art. 3º, inc IV)

Período Multiplicador

Limitadores 

% da base 

de cálculo

2020 a 

2024
3,41 13,65

2025 a 

2026
3,24 12,97

2027 a 

2029

3,07 

(NONECO); 

2,90 (OR). 

12,29 

(NONECO); 

11,60 (OR).

Desenvolvedores tecnologia nacional (art. 3, 

incs II e III)
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Cálculo do valor do Crédito Tributário
Cenário 2 – Anual (Regulamentação pendente)

Período Multiplicador

Limitadores

: % da base 

de cálculo

2020 a 

2024
2,41 12,97

2025 a 

2026
2,24 12,29

2027 a 

2029
1,90 11,60

Período Multiplicador

Limitadores

: % da base 

de cálculo

2004 a 

2024
1,73 10,92

2025 a 

2026
1,56 10,24

2027 a 

2029
1,39 9,56

Investimentos – NO, NE e CO (art. 3º, §6) Demais Regiões (art. 3º, §5)



Obrigado
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Importante
Esse�material�foi�utilizado�para�fins�didáticos�e�exclusivamente�na�apresentação�

realizada�em�12�de�fevereiro�de�2019,�na�Câmara�de�Comércio�e�Indústria�

Japonesa�do�Brasil�(CCIJB),�sendo�todo�o�seu�conteúdo�protegido�pelo�direito�

autoral�de�seu�Autor�– KPMG�Assessores�Ltda.�e�demais�firmas�membro�da�

KPMG.�

A�sua�reprodução�– total�ou�parcialmente,�sem�a�devida�ciência�e�aprovação�de�

seus�autores�é�expressamente�proibida.

Adicionalmente,�este�material�não�deve�ser�utilizado�para�fins�de�tomada�de�

qualquer�tipo�de�decisão�e/ou�procedimento�sem�a�adequada�análise�ao�caso�em�

concreto.�Nesse�caso,�a�KPMG�e�todas�as�suas�firmas�membros�não�se�

responsabilizam�por�quaisquer�procedimentos�e/ou�decisões�que�venham�a�ser�

adotados�com�base�nas�informações�apresentadas�no�presente�material.
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