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Introdução à Lei do Bem

A Lei nº 11.196/05 (Lei do Bem) concede incentivos fiscais às pessoas jurídicas
que realizam pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica.

Incentiva a inovação, proporcionando o crescimento econômico e o ganho
tecnológico do país. Busca aproximar empresas das universidades,
potencializando resultados em P&D.



Introdução à Lei do Bem

� Os benefícios da Lei do Bem foram regulamentadas pelo Decreto nº 5.798/06;

� Aperfeiçoou os antigos benefícios fiscais criados pela Lei n.º 8.661/93 que instituiu os Programas 
de Desenvolvimento Tecnológico Industrial e os Programas de Desenvolvimento Industrial 
Agropecuário – PDTI e PDTA;

� Dispensa a prévia formalização de pedido e aprovação dos projetos de P&D pelo Ministério da � Dispensa a prévia formalização de pedido e aprovação dos projetos de P&D pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação;

� O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos incentivos da “Lei do 
Bem“, bem como a utilização indevida dos incentivos fiscais neles referidos implicam perda do 
direito aos incentivos ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos 
não pagos em decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa, de mora ou 
de ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.



Lei do Bem - Conceito de Inovação

Considera-se Inovação Tecnológica:

“Concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas 

funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias 

incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior 
competitividade no mercado”. 

São atividades de P&D e inovação tecnológica:São atividades de P&D e inovação tecnológica:

Pesquisa Básica ou Fundamental – Trabalhos experimentais ou teóricos realizados com o
objetivo de adquirir novos conhecimentos sobre os fundamentos dos fenômenos e fatos
observáveis;

Pesquisa Aplicada – Trabalhos originais com finalidade de aquisição de novos conhecimentos;

Desenvolvimento Experimental – Trabalhos sistemáticos, baseados em conhecimentos pré-
existentes, tendo em vista a fabricação de novos materiais, produtos ou dispositivos,
processos, sistemas e serviços ou melhorar consideravelmente os já existentes.



Lei do Bem - Conceito de Inovação

Processo de Consulta nº 47/13

Coordenação-Geral do Sistema de Tributação - COSIT -
Data de Publicação: 24/12/2013)
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ.
Os investimentos realizados por empresa atacadista visando à automação do "processoOs investimentos realizados por empresa atacadista visando à automação do "processo
interno de recebimento, armazenamento e despacho de mercadorias" não podem ser

considerados como investimentos em pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação

tecnológica para fins de fruição dos incentivos fiscais previstos nos arts. 17 a 26 da Lei nº
11.196, de 2005.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 11.196/2005, arts. 17 a 26; Decreto nº 5.798/2006; SCI Cosit nº
24/2013.



Lei do Bem - Quem é elegível aos benefícios? 

Os benefícios da Lei do Bem se destinam as empresas que invistam em Pesquisa e

Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, porém alguns outros requisitos devem ser
observados:

� Optantes pelo Lucro Real*;

� Tenha apurado Lucro Fiscal no período de fruição do benefício;

� Regularidade Fiscal (CND e CPD-EN).



Lei do Bem - Benefícios

� Dedução de até 34% na apuração do IRPJ e da CSLL;

� Exclusão de 60% do gasto na apuração do IRPJ/CSLL;

� Exclusão de 70% caso tenha incremento menor que 5% de pesquisadores em relação ao
ano anterior;

� Exclusão de 80% caso tenha incremento maior que 5% de pesquisadores em relação ao� Exclusão de 80% caso tenha incremento maior que 5% de pesquisadores em relação ao
ano anterior;

� Exclusão adicional de 20% da soma dos gastos vinculados à P&D objeto de patente
concedida.

� Redução de 50% do IPI na aquisição de máquinas e equipamentos

destinados à P&D;

� Depreciação ou amortização acelerada de ativos permanentes adquiridos

destinados à P&D.



Lei do Bem - Benefícios

� Condições de Dedutibilidade

� Controle contábil (utilização de contas específicas);

� Pagamentos realizados a pessoas físicas e jurídicas residentes no pais



Lei do Bem - Benefícios

� Gastos elegíveis:

� Salários e os encargos sociais e trabalhistas de pesquisadores com
dedicação exclusiva e de pessoal de serviço de apoio técnico;

� Capacitação de pesquisadores e do pessoal de serviço de apoio técnico;

� Protótipos e itens de consumo;

� Contratos com universidades e institutos de pesquisa;

� Demais despesas classificáveis como operacionais pela legislação do IRPJ,
desde que destinados a projetos de desenvolvimento de inovação
tecnológica e pesquisa e desenvolvimento



Lei do Bem - Exemplos de projetos elegíveis 

� Alterações no processo produtivo que resultam em significativos aumentos de
produção ou melhorias na qualidade final do produto;

� Desenvolvimento de novas tecnologias que melhoram a eficiência do produto
final (eficiência aerodinâmica de um veículo);final (eficiência aerodinâmica de um veículo);

� Desenvolvimento de produtos inovadores para a empresa, não necessariamente
para o mercado.



Lei do Bem - Cálculo do Benefício

Gastos com Inovação Tecnológica .

Dispêndios R$ 

Salários de pesquisadores R$ 500.000,00

Encargos Trabalhistas 
(pesquisadores)

R$ 120.000,00
(pesquisadores)

Protótipos R$ 30.000,00

Salário do pessoal do apoio 
técnico

R$ 40.000,00

Total de dispêndios R$ 690.000,00



Lei do Bem - Cálculo do Benefício

Gastos com Inovação Tecnológica

LALUR R$ 

Lucro Líquido R$ 1.000.000,00

(+) Adições R$ 250.000,00

(-) Exclusões R$ 80.000,00(-) Exclusões R$ 80.000,00

Lucro Real Antes do Incentivo R$ 1.170.000,00

(x) IRPJ – 25% R$ 292.500,00

(x) CSLL - 9% R$ 105.300,00

TOTAL IRPJ/CSLL s/ P&D R$ 397.800,00



Lei do Bem - Cálculo do Benefício

LALUR R$ 

Lucro Líquido R$ 1.000.000,00

(+) Adições R$ 250.000,00

(-) Exclusões R$ 80.000,00

(-) Exclusão P&D R$ 414.000,00(-) Exclusão P&D R$ 414.000,00

Lucro Real Com Incentivo R$ 756.000,00

(x) IRPJ – 25% R$ 189.000,00

(x) CSLL – 9% R$ 68.040,00

TOTAL IRPJ/CSLL C/ P&D R$ 257.040,00



Lei do Bem - Cálculo do Benefício

Tributo S/ Incentivo C/ Incentivo Economia

IRPJ – 25% R$ 292.500,00 R$ 189.000,00 R$ 103.500,00

CSLL – 9% R$ 105.300,00 R$ 68.040,00 R$ 37.260,00

TOTAL R$ 397.800,00 R$ 257.400,00 R$ 140.760,00TOTAL R$ 397.800,00 R$ 257.400,00 R$ 140.760,00



Lei do Bem - Subvenções

� União, por intermédio das agências de fomento de ciências e tecnologia, poderá
subvencionar o valor da remuneração de pesquisadores, titulados como
mestres ou doutores, empregados em atividades de inovação tecnológica, em
até 40% (o percentual aumenta para 60% no caso de empresa estabelecida nas
área de atuação das extintas SUDAN e SUDENE);

� O valor da subvenção não integrará a base de cálculo do IRPJ, da CSLL e nem do
PIS e da COFINS não poderão compor o cálculo dos benefícios de inovação
tecnológica (não constituirão custo/despesa para fins de cálculo dos benefícios)
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