ORIENTACIÓ SERVEI D’ASSESORAMENT PROFESSIONALITZAT SOBRE
INCENTIUS FISCALS
APLICACIÓ INCENTIUS FISCALS A L’R+D i INNOVACIÓUCLIS D’INNOVACIÓ
TECNOLÒGICA 2013

TRANSNACIONALS

Objectiu
Capacitar a l’empresa perquè aquesta conegui en un cas real i propi, com s’apliquen els incentius a la innovació a les actuacions
que desenvolupa i ho tingui en compte de cara a sistematitzar-ho per a futures actuacions, dins de la seva empresa o, a l’hora
de plantejar models de negoci o d’explotació dels resultats derivats de les seves actuacions d’R+D+i
Beneficiaris
Empreses amb almenys 1 any de vida amb establiment operatiu a Catalunya, que realitzin projectes R+D+i que vulguin aprofitarse per primera vegada dels incentius fiscals derivats de les seves actuacions d’R+D+i.
Característiques
Servei d’assessorament gratuït per part d’un consultor expert homologat per ACCIÓ.
a) Servei d’assessorament fiscal sobre deducció per projectes d’R+D+i. (art.35 TRLIS), per capacitar a l’empresa en aspectes
vinculats als següents elements, a criteri de l’empresa:
−
Identificar les possibles activitats vers el projecte seleccionat, susceptibles de ser deduïdes atenen a la seva
naturalesa d’R+D o innovació i realitzar una estimació de les despeses associades i la deducció fiscalment
deduïble associada.
−
Assessorament sobre l’estratègia o la conveniència o no de certificar el projecte.
−
Pautes per a la identificació i/o generació de la documentació tècnica i econòmica necessària per a l’aplicació de
la deducció (ja sigui per a la sol·licitud d’informe de certificació d’activitats o per a la autoliquidació). Revisió de la
documentació existent i de la generada per s a la sol·licitud del IMV (informe de certificació)
−
Suport en el procés d’obtenció de l’IMV (Informe Motivat Vinculant) davant del MINECO.
b) Bonificacions a la Seguretat Social
c)

Servei d’assessorament fiscal sobre (art.23) Patent Box, per poder realitzar un anàlisi previ que lo permeti decidir sobre la
oportunitat de aplicació del Patent Box. Podrà incorporar per exemple aspectes vinculats als següents elements, a criteri
de l’empresa:
−
Ajudar/acompanyar a l’empresa en les tasques d’identificació i anàlisis dels actius intangibles/projectes d’R+D+i
(evidenciables) potencialment susceptibles d’acollir-se a l’incentiu Patent Box.
−
Pautes per l’anàlisi de les dades econòmiques, despeses i ingressos associats que permetin a l’empresa
determinar el cost de generació de cada intangible identificat. Així com una estimació aproximada del cost de
generació de l’intangible i el potencial d’estalvi fiscal per a l’empresa amb aquest instrument.
−
Pautes per a la identificació de la informació tècnica, econòmica i jurídica necessària per aplicar-se l’incentiu
Patent Box. Revisió de la mateixa.
−
Recomanacions sobre l’estratègia o conveniència o no de determinar el preu de transferència, així com
recomanacions sobre el/s mètode/es de valoració més adequats.
−
Revisió de contractes de cessió/llicència d’intangibles valorant la seva adequació als requeriments de la norma
fiscal de Patent Box.

Procediment:
1. L’empresa es posa en contacte amb ACCIÓ sol·licitant el servei per escrit a través de la bústia del servei INNOVA
2. Rebuda la petició, ACCIÓ valorarà la possibilitat de realitzar un servei INNOVA assessorant a l’empresa de forma
personalitzada.
3. En cas de valoració favorable a la realització del servei, des d’ACCIÓ s’enviarà a l’empresa les instruccions per la tria del
proveïdor homologat dins del llistat següent (filtrar per Fiscalitat en R+D+i)
4. L’empresa ha de contactar amb el proveïdor homologat que escolli i acordar la realització i l’abast del servei.
5. El proveïdor homologat realitzarà una diagnosi gratuïta per ratificar la viabilitat d’aplicació d’aquest incentiu, la
identificació del projecte sobre el qual es realitzarà el servei i decidir l’abast exacte del servei en funció de les
necessitats de l’empresa/projecte. El proveïdor homologat farà també una proposta d’hores d’implicació necessàries
per part de l’empresa.
6. El proveïdor homologat realitzarà una oferta concreta (segons format d’ACCIÓ).
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7. Una vegada s’arribi a l’acord, l’empresa enviarà un mail a ACCIÓ (innova.accio@gencat.cat identificant:
a. La persona de contacte de l’empresa pel projecte i compromís de hores de dedicació per part d’aquesta persona
o d’un equip de persones de l’empresa.
b. l proveïdor triat.
c. El projecte sobre el qual es realitzarà el servei
8. En un termini màxim de 15 dies , ACCIÓ executarà les trameses (administratives o d’altres) precises amb tal de garantir
el pagament del servei o fer suggeriments sobre la proposta traslladada. ACCIÓ enviarà al consultor una resposta per
escrit autoritzant el servei amb indicació d’un codi de referencia corresponent.
9. El consultor emetrà un informe resum de les actuacions dutes a terme, inclouen una explicació raonada de la estratègia
fiscal proposada a l’empresa i de les deducció generada i/o potencial. L’emissió d’aquest informe que serà enviat a
ACCIÓ i a l’empresa serà condició si ne quan non pel cobrament del servei.
Termini
El termini per presentar les sol·licituds és obert fins esgotar pressupost del programa.
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