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Medida Provisória nº 694/2015 suspende incentivos fiscais
para inovação tecnológica para o ano de 2016
Foi publicada ontem a Medida Provisória nº 694 (“MP nº 694/2015”) que
suspendeu a fruição de importantes incentivos fiscais previstos na Lei nº
11.196/2005 (“Lei do Bem”) no ano-calendário de 2016, a saber:
(i)
dedução da base de cálculo do IRPJ/CSL de até 60% da soma das despesas
com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica;
(ii)
dedução da base de cálculo do IRPJ/CSL das despesas com projetos de
pesquisa científica e tecnológica e de inovação tecnológica executados por
Instituição Científica e Tecnológica (“ICT”); e
(iii) dedução da base de cálculo do IRPJ/CSL de até 160% das despesas com
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica relacionadas às
atividades de informática e automação.
A limitação aos incentivos para inovação tecnológica já havia sido anunciada pelo
Governo Federal no mês passado, integrando o novo pacote de medidas de ajuste
fiscal.
Por fim, vale mencionar que a MP nº 694/2015 é eficaz por 60 dias (contados a
partir de hoje), podendo ser prorrogada por igual período. Assim, será necessário
acompanhar a apreciação desta medida no Congresso Nacional e aguardar
eventual conversão em lei.
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