
HET FRANSE BELASTINGVOORDEEL VOOR 

ONDERZOEK  

(CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE – CIR) 

TER ONDERSTEUNING VAN UW BEDRIJF 

DE VOORDELEN 

 



1. 
EEN VOORDELIG 

TARIEF 

 

2. 

ALLE SOORTEN 
BEDRIJVEN 
KOMEN IN 

AANMERKING 
VOOR HET CIR  

 

 

10 ESSENTIËLE 

PUNTEN 

Het CIR belastingvoordeel voor 

onderzoek bedraagt 30% van de 

jaarlijkse uitgaven aan onderzoek 

en ontwikkeling (Research & 

Development - R&D) tot een 

maximum van 100 miljoen euro 

aan uitgaven per bedrijf, en 5% 

boven dit bedrag. Salariskosten 

komen voor 100% in aanmerking, 

bedrijfslasten voor 50% en 

investeringen voor 75%. 

Bedrijven uit alle sectoren, uit alle 

landen, en van iedere omvang 

hebben recht op het CIR 

belastingvoordeel. 



3. 
EEN GROOT AANTAL 
BEDRIJVEN MAAKT 

ER AL GEBRUIK VAN 

4. 

EEN BREDE 
GRONDSLAG 

 

 

In 2013 maakten 16.000 bedrijven 
gebruik van het CIR. 

Niet alleen uitgaven op het gebied 

van R&D komen in aanmerking 

voor het CIR belastingvoordeel 

(loonkosten, sociale premies, 

afschrijvingen, bedrijfskosten, 

uitbesteding, octrooien, bijhouden 

van de technologische 

vernieuwingen, etc.), maar ook 

uitgaven aan innovatie 

(belastingheffing innovatie) van 

MKB’s ter hoogte van 20% van de 

uitgaven, met een maximum van 

€400.000 per jaar. 



5. 
EEN VOORZIENING 

OP MAAT 

6. 

MOGELIJKHEID 
TOT 

ONMIDDELLIJKE 
TERUGGAVE 

 

 
De R&D-uitgaven die worden 

uitbesteed aan openbare 

instellingen worden voor 200% 

inbegrepen in de berekening van 

het CIR. Het belastingvoordeel 

wordt in dit geval dus verdubbeld, 

tot aan maximaal €12 miljoen.  

De loonlasten van recent 

gepromoveerde werknemers met 

een eerste contract voor 

onbepaalde tijd, komen de eerste 

twee jaar voor 400% in 

aanmerking.  

MKB’s, jonge innoverende 

bedrijven, nieuwe bedrijven en 

noodlijdende bedrijven mogen 

onmiddellijke terugbetaling van 

het CIR aanvragen. Voor deze 

gevallen heeft Bpifrance, de 

publieke investeringsbank, een 

voorschot-financiering van het CIR 

belastingvoordeel tot 80% (dit 

geldt voor bedrijven die minstens 3 

jaar in Frankrijk gevestigd zijn en 

voor het eerst van het CIR gebruik 

maken). 



7. 
EEN LANGLOPENDE 

EN VEILIGE 
VOORZIENING 

8. 

EEN BEWEZEN 
BELASTING-
VOORDEEL  

 

De voorzieningen voor jonge 

innoverende bedrijven en het CIR 

belastingvoordeel zijn minstens tot 

2017 van kracht. Bovendien 

kunnen bedrijven een 

overeenkomst van Bpifrance of 

van de belastingdienst ontvangen, 

waarmee ze hun investeringen 

veilig kunnen stellen (stilzwijgend 

akkoord bij het uitblijven van 

reactie van de overheid 

gedurende drie maanden). 

Het belastingvoordeel voor 

bedrijven bedroeg in 2013 meer 

dan 6 miljard euro. 



9. 
EEN 

COMBINATIEVOORDEEL 

10. 

EEN 
INTERNATIONAAL 

ERKEND 
INSTRUMENT 

 

Jonge innoverende bedrijven 

kunnen het CIR belastingvoordeel 

combineren met de 

belastingontheffingen (lokale 

belastingen of sociale premies) en 

andere voorzieningen 

(bijvoorbeeld het CICE). 

Het CIR is door de 9de Europese 

innovatiebarometer uitgeroepen 

tot het beste financieringssysteem 

voor innovatie voor Europese 

bedrijven (Alma Consulting Group, 

2013). Het Franse belastingsysteem 

voor R&D is het voordeligst voor 

bedrijven (scoreboard voor 

wetenschap, technologie en 

industrie van de OESO, 2013). 

Frankrijk is nummer één van de 

wereld (onder de tien bestudeerde 

landen) als het gaat om 

bedrijfsbelastingen voor R&D-

uitgaven, waarbij is gekeken naar 

de belastinggrondslagen, 

afschrijvingsregels, 

belastingvrijstellingen en 

belastingvoordelen (KPMG, Choix 

Concurrentiels, 2014).  



  

MEER INFORMATIE OVER DE 

VOORWAARDEN EN DE VOORDELEN 

VAN HET CIR OP 

 WWW.SAYOUITOFRANCE.COM  

 

HET CIR 

LEIDER IN FINANCIERING VAN INNOVATIE 

 
13 BUITENLANDSE BEDRIJVEN PER WEEK 

BESLUITEN OM TE INVESTEREN IN 

FRANKRIJK 

 

TOEGANG TOT EEN MARKT VAN 65 

MILJOEN CONSUMENTEN EN EEN 

SPRINGPLANK NAAR HET MIDDEN-
OOSTEN EN AFRIKA 

 

BUITENLANDSE BEDRIJVEN NEMEN 33% 

VAN DE FRANSE EXPORT VOOR HUN 

REKENING 

http://www.sayouitofrance.com/

