WEBINAR

INSTRUMENTS PÚBLICS D'AJUDA A
LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL
Novetats i casos d'èxit en el sector de les arts gràfiques

Finançament públic de la R+D+i
Objectiu del servei

L’objectiu del servei és oferir una
solució global en finançament públic
per la recerca, desenvolupament,
innovació, internacionalització i
transferència de coneixement, amb la
finalitat d'optimitzar els recursos
financers i potenciar el creixement de
l’empresa.

Impost de societats

• BONIFICACIONS COTIZACIÓ A LA
SEGURETAT SOCIAL PER PERSONAL
R+D+I

•

DEDUCCIÓ FISCAL R+D+I

•

DEDUCCIÓ IT MOSTRARIS

•

INCENTIU FISCAL LLIBERTAT

AMORTITZACIÓ R+D
•

Seguretat Social

INCENTIU FISCAL PATENT BOX

Recuperació segons Reial Decret
475/2014, de 13 de juny, sobre
bonificacions a la cotització a la Seguridad
Social del personal investigador.

Ajuts i préstecs
• SUBVENCIONS FONS PERDUT
• PRÉSTECS EN CONDICIONS
FAVORABLES DE MERCAT

• PRÉSTECS PARTICIPATIUS

Combinació dels diferents mecanismes de finançament
• PROPORCIONAR ESTRATÈGIES INTEGRALS DE FINANÇAMENT DE L’R+D+i

•

OPTIMITZAR ELS RECURSOS FINANCIERS EN R+D+I

•

ANALIZAR EL RISC I APLICACIÓ DELS INCENTIUS FISCALS

•

MILLORAR LA GESTIÓ DE PROJECTES D’R+D+I

•

INCREMENTAR LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

Què és la deducció per R+D+i?

DEDUCCIÓ FISCAL
Són instruments creats en el règim
tributari, que actuen per mitjà de la
desgravació addicional d'unes despeses
ja comptabilitzats en els comptes de
resultats i que tenen com a objectiu el
foment de determinades conductes.

PRINICPALS CARACTERISTIQUES DE LA DEDUCCIÓ R+D+I
Ajudes públiques indirectes regulades per la llei del Impost de Societats
Posteriors a la “realització” del projecte d’R+D+i (presentació IS). Ex-post
“Abarateixen” el cost en el que s’ha incorregut
Àmbit geogràfic: nacional (excepció llei foral)

DEDUCCIÓ FISCAL R+D+I
Deducció fiscal per incentivar
activitats de recerca,
desenvolupament i innovació
tecnològica segons s'estableix a
l'art. 35 de la Llei 27/2014, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de
l'Impost Sobre Societats.

“Convocatòries tancada” (6 mesos i 25 dies tancament exercici)
Dirigides principalment a empreses que realitzen activitats d’R+D+I
(entitats que tributen IS)
Tenir beneficis per poder aplicar-la (18 anys de termini)
Diferents formes de seguretat jurídica (gestió pròpia, APV, consultes
vinculants, informes motivats)

Deduccions fiscals per R+D+i
Característiques de les deduccions fiscals per R+D+i
(art 35 Llei 27/2014)

R+D
• 25% sobre la mitjana de la despesa dels dos anys anteriors + 42% de
l'excés sobre aquesta mitjana.
• 17% de les despeses de personal investigador qualificat adscrit en
exclusiva a R+D.
• 8% de les inversions en elements de l'immobilitzat material i
immaterial, exclosos immobles i terrenys, sempre que estiguin
destinats exclusivament a activitats d’R+D.

IT
12% de les despeses corresponents a:
• activitats de disseny industrial i enginyeria de processos, elaboració de
mostraris tèxtils i altres.
• la adquisició de tecnologia avançada (límit 1.000.000 €).
• l'obtenció del certificat de compliment de normes o de assegurament de
la qualitat (ISO 9000, GMPs o similars).
• activitats de diagnòstic tecnològic orientades a la identificació, la definició
i la orientació de soluciones tecnològiques avançades, amb independència
dels resultats que obtinguin.

LÍMIT DE LA DEDUCCIÓ
• 25% de la quota íntegra ajustada
positiva (límit conjunt de totes les
deduccions).
• 50% de la quota íntegra ajustada
positiva quan la deducció per R+D+i
que correspongui a despeses i
Inversiones efectuades en el mateix
període impositiu, excedeixi del 10%
d’aquesta quota.
• Reducció de la base en l’import de
les subvencions computades como
ingrés del període impositiu.
• Quan hi ha insuficiència de quota, el
termini per aplicar la deducció és de
18 anys.

* Ley 27/2014 de 27 de noviembre

TERRITORIALITAT
• Les despeses d’R+D+I que
integren la base de la deducció
han de correspondre a activitats
efectuades a Espanya o en
qualsevol Estat membre UE o EEE.
Igualment, tindran la consideració
de despeses d’R+D+I les
quantitats pagades per la
realització d’aquestes activitats a
Espanya o en qualsevol Estat
membre UE o EEE, per encàrrec
del contribuent, individualment o
en col·laboració amb altres
entitats.

Impost de Societats
Marc metodològic d’aplicació incentius fiscals
R+D+i
RESULTAT COMPTABLE (RC)
+/- Ajustos fiscals (Amortització lliure Actius R+D / Patent Box)

BASE IMPOSABLE (BI)
× Tipus de gravamen (25%)

QUOTA ÍNTEGRA (CI)
- Deduccions per doble imposició
+ Bonificacions

QUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA (CIAP)
-Deducció R+D+I
25% de la quota íntegra ajustada positiva (límit conjunt de totes las deduccions)
50% de la CIAP quan la deducció per R+D+I excedeixi el 10% de la CIAP

QUOTA LÍQUIDA (CL)
- Retencions, pagaments i ingressos a compte

DEUTE TRIBUTARI (líquid a ingressar o retornar)

Principals avantatges i inconvenients de la deducció per R+D+i
PUNTS FORTS DEDUCCIÓ R+D+I

Dins el marc de l'OCDE la regulació espanyola és la més
favorable (única que considera IT)
No són en concurrència, son en funció de l’estat de l’art.
És una mesura d'estímul fiscal amb efectes immediats. No
tributen.
Referent a les activitats d’R+D es pot aplicar amb
independència de l’èxit o el fracàs del projecte, reduint
l’incertesa.

ASPECTES IMPORTANTS A CONTROLAR
DEDUCCIÓ R+D+I
Definició d’R+D+I : Àmplia varietat de criteris.
-No hi ha criteris únics i consensuats
-Cada organisme avalua projectes R+D+I i els classifica de forma
diferent.

Llista de projectes: Incertesa en la identificació d'activitats
deduïbles. Diferències R+D i IT.
La base de la deducció: Incertesa en la tipologia de despeses.
-Personal, amortitzacions, materials fungibles, col·laboracions,
altres.

Justificació documental: Desconeixement de la documentació
necessària davant inspecció fiscal o documentació incompleta.
-Documentació comptable.
-Informes tècnics-fiscals.

Evolució constant: Canvis en la normativa / criteris de la
Inspecció / Jurisprudència / Consultes a l'Administració /
Informes motivats

Definicions R+D+I (art 35)
ACTIVITAT

RECERCA

ORIENTADA A
Indagació original i planificada

ACTIVITAT
Aplicació dels resultats de la
recerca o de qualsevol altre tipus
de coneixement científic

DESENVOLUPAMENT
ORIENTADA A

ACTIVITAT
Activitat el resultat de la qual és
un avanç tecnològic

Descobrir nous coneixements i una superior comprensió
en l’àmbit científic i tecnològic.

• Fabricació de nous materials o productes.
• Disseny de nous processos o sistemes de producció.
• Millora tecnològica substancial de materials, productes,
processos o sistemes preexistents.

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
ORIENTADA A

Obtenció de nous productes o processos de producció o
millores substancials dels ja existents.

Es consideraran nous aquells productes o processos les
característiques o aplicacions, des del punt de vista
tecnològic, difereixin substancialment
dels existents amb anterioritat.

Definicions R+D+I (art 35)

R+D

IT

Novetat absoluta

Novetat relativa

Innovació a nivell
mundial

Innovació a nivell
de la empresa

▪ Consulta Vinculante CV V0008-01
“La actividad de innovación requiere la existencia de una novedad subjetiva y no objetiva, esto es,
que el nuevo proceso o producto lo sea desde el punto de vista del sujeto pasivo aún cuando los
mismos existan en el mercado pues en caso contrario, de tratarse de una nueva creación objetiva,
dicha actividad podría considerarse como actividad de investigación y desarrollo”.

Eines per aplicar la deducció
Full de ruta per aplicar la deducció per R+D+i

AUTOLIQUIDACIÓ

INFORME MOTIVAT

Identificació de projectes i activitats d’R+D+I
fiscalment deduïbles.

Identificació de projectes i despeses
d’R+D+I fiscalment deduïbles.

Quantificació de despeses associades a cada
un dels projectes identificats.

Elaboració de les memòries tècniques,
econòmiques i fiscals dels projectes..

Anàlisis sobre el càlcul i l’aplicació de la
deducció fiscal en R+D+I

Certificació de projectes d’R+D+I per una
entitat acreditada per ENAC (auditoria
tècnica i comptable)

Informe sobre el càlcul de la deducció
generada en R+D+I per a l'exercici en anàlisi.

Sol·licitud de l’informe motivat al
MINECO i presentació de l’expedient de
documentació dels projectes d’R+D+I

Elaboració de les memòries tècniques,
econòmiques i fiscals dels projectes.

Emissió de l’Informe motivat vinculant
per Hisenda.

Expedient complert per possible inspecció
fiscal

Expedient complert per possible
inspecció fiscal

Font: MINECO

Novetats llei emprenedoria
Nou crèdit fiscal - Empreses amb insuficiència de quota poden
tenen dret a un abonament de la deducció per R+D+i generada amb
certs condicionants.
Condicionants
▪
▪
▪
▪
▪

Aplicació del 80% deducció generada (descompte del 20% per
l’administració).
Aplicació de la deducció 1 any després de la seva generació
sense que aquesta hagi estat objecte d’aplicació (a partir de
2015).
Disposar d’informe motivat.
Mantenir la plantilla (total o R+D+i) 36 mesos.
Reinvertir l’import de la deducció abonada en despeses o
inversions en R+D+I en els 24 mesos següents finalitzat
l’exercici on es realitzi l’aplicació o abonament.

Avantatges
▪
▪
▪

Aplicable sense límit de quota (100%).
Abonament directe fins 1M€ per activitats d’innovació
tecnològica.
Abonament directe fins 3M€ per activitats d’R+D.

Recomanacions deduccions fiscals R+D+i
PRINCIPALS ASPECTES A CONSIDERAR
➢ Aprofitar totes les oportunitats d’obtenir retorns fiscals
➢ Planificar amb objectivitat les activitats d’R+D i IT com part del pla anual
➢ Documentar els projectes d’R+D i IT
➢ Implementar i mantenir un sistema de gestió de l’R+D+i adequat
➢ Complementar i enllaçar el SGI amb un control analític adequat (per projecte i
especial atenció a les inversions)
➢ Identificar i mantenir actualitzats els registres de personal dedicat a R+D
➢ Realitzar informes motivats per projectes d’inversions elevades
➢ Ser prudent i anar ben assessorat

Bonificacions Seguretat Social Personal Investigador
Característiques de les Bonificacions Seguretat Social Personal Investigador (RD
475/2014)
BONIFICACIONS

• 40% de les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes respecte
del personal investigador.

• Treballadors inclosos en els grups 1, 2, 3 y 4 de cotització al Règim General de la Seguretat Social que, amb
un 85% de dedicació del seu temps de treball a l’empresa es dediquen a activitats de R+D+i (segons art.35
TRLIS), ja sigui el seu contracte de caràcter indefinit, en pràctiques o per obra o servei determinat (durada
mínima de tres mesos).

NEXT GENERATION EU
Pressupost comunitari de 750.000 M€
Estimació per Espanya 72.700 M€ de subvenció i 67.300 M€ de crèdit
Els fons es canalitzaran a través dels Pressupostos Generals de l’Estat
(PGE)

Les empreses hi podran accedir a través de l’estat i les CCAA
Els PGE de 2021 incorporaran 27.426 M€ d’aquests fons
Els eixos principals del pla de recuperació d’Espanya són:
• Transició ecològica
• Transformació digital
• Cohesió social i territorial
• Igualtat de gènere

Mapa entitats de suport a l’R+D+i

SOLUCIÓ GLOBAL
IMPOST DE SOCIEDADES

SEGURETAT SOCIAL

Deducció fiscal R+D+i
Deducció IT mostraris
Incentiu fiscal llibertat amortització R+D
Incentiu fiscal patent box

Bonificacions cotització a la
Seguretat Social per
personal R+D+i

SOLUCIÓ
GLOBAL

AJUDES I PRÉSTECS
Subvencions a fons perdut
Préstecs en condicions favorables de mercat
Subrogació de préstecs amb entitats bancàries

COMBINACIÓ DELS DIFERENTS MECANISMES DE
FINANÇAMENT

Característiques dels projectes d’R+D+i
subvencionables
Projectes d’R+D

Projectes d’IT

•

•

•

Activitats planificades de recerca i desenvolupament que
emprin noves tècniques o tecnologies actuals per resoldre
problemes existents, representant una novetat OBJETIVA en
el mercat existent.
Solucions tècniques innovadores o millores quantitatives i
mesurables a nivell europeu o mundial. Necessari demostrar
l’estat de la tècnica actual i demostrar les limitacions que es
superen en el projecte.

•

•

Activitat el resultat de la qual sigui un avenç tecnològic
en l’obtenció de nous productes o processos o millores
substancials dels ja existents.
Es consideraran nous aquells productes, processos o
aplicacions que, des del punt de vista tecnològic,
difereixin substancialment de les existents amb
anterioritat.
S’hi inclouen inversions en tecnologia innovadora.

Exemples:

Exemples:

1.

1.

2.

Investigación y desarrollo de materiales laminados multifuncionales
de aplicación en el sector de artes gráficas
Desarrollo de una nueva tecnología de impresión

2.

Implantación de tecnología digital de etiquetado y mejora de
métodos de producción en industria de artes gráficas
Implantación de una nueva línea de flexografía avanzada

CAS D’ÈXIT PROJECTE R+D
Potencial econòmic - financer
PID-CDTI

Beneficis addicionals
projectes R+D

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Pressupost mínim elegible de 175.000 euros
Durada mínima del projecte de 12 mesos
Ajuda Parcialment Reemborsable amb una cobertura
financera de fins el 85% del pressupost total aprovat
Tram reemborsable (préstec) amb:
• Amortització a 7 o 10 anys
• Carència entre 2 i 3 anys
• 0% interès + Euríbor a un any
Tram no reemborsable (TNR) del 30% del 75% de l’import
finançat
Préstec i TNR
ENTITAT

PRÉSTEC

TNR

AJUT TOTAL

CDTI

312.500,00 €

112.500,00 €

425.000,00 €

TOTAL

312.500,00 €

112.500,00 €

425.000,00 €

Tram no reemborsable
Informe motivat vinculant
No computa al Cirbe
Segell PIME Innovadora
Seguretat jurídica addicional

CAS D’ÈXIT PROJECTE R+D
Simulació dels diferents mecanismes
de finançament
•
•

Pressupost de 500.000 €
Mecanismes de finançament:
Ajut PID-CDTI
Deducció fiscal R+D+i
Bonificacions cotització SS

600.000€
500.000,00€

500.000€

400.000€
343.740,00€

300.000€

200.000€
100.000€
0€

312.500,00€

DEDUCCIÓ FISCAL

210.000,00 €

BONIFICACIÓ SS

21.240,00 €

TNR

112.500,00 €

AJUT DIRECTE

DEDUCCIÓ FISCAL

PRÉSTEC

BONIFICACIÓ SS

COST TOTAL

TNR

CAS D’ÈXIT PROJECTE IT
Potencial econòmic - financer
LIC-CDTI

Beneficis addicionals
projectes IT

•
•
•

•

•
•

Pressupost mínim elegible de 175.000 euros
Durada mínima del projecte de 3 mesos
Ajuda Parcialment Reemborsable amb una cobertura
financera de fins el 85% del pressupost total aprovat
Tram reemborsable (préstec) amb dues opcions:
1. Amortització a 3 anys, amb 1 de carència i 0,2% interès
2. Amortització a 5 anys, amb 1 de carència i 1,2% interès
Tram no reemborsable (TNR) del 2% del 75% de l’import
finançat

Préstec i TNR
ENTITAT

PRÉSTEC

TNR

AJUT TOTAL

CDTI

417.500,00 €

7.500,00 €

425.000,00 €

TOTAL

417.500,00 €

7.500,00 €

425.000,00 €

•
•
•

Tram no reemborsable també per
inversions en actius innovadors
No computa al Cirbe
Segell PIME Innovadora
Seguretat jurídica addicional

CAS D’ÈXIT PROJECTE IT
Simulació dels diferents mecanismes
de finançament
•
•

Pressupost de 500.000 €
Mecanismes de finançament:
Ajut LIC-CDTI
Deducció fiscal R+D+i

600.000€

DEDUCCIÓ FISCAL

60.000,00 €

TNR

7.500,00 €

500.000,00€

500.000€
417.500,00€

400.000€

AJUT DIRECTE

DEDUCCIÓ FISCAL

300.000€

PRÉSTEC

TNR

COST TOTAL

200.000€
100.000€
0€

67.500,00€

Flux de caixa durant el projecte
•
•

Bestreta per defecte 35% (ampliada per defecte al
50% per inversions en actius)
Ampliable al 75% aportant garanties de la
diferencia (40%)

500.000€

500.000€

400.000€

400.000€

300.000€

300.000€

200.000€

200.000€

100.000€

100.000€

€-

€1

2

3

4

5

6

7

DESPESA AGREGADA DEL PROJECTE

8

9

10

11

12

318.750,00€

1

2

3

4

5

DESPESA AGREGADA

6

7

8

9

BESTRETA 75%

10

11

12

Moltes gràcies per la
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