La desgravació fiscal de les
activitats d’innovació

Reus, 9 de juliol de 2009

El dia 9 de juliol, a les 19.10, s’inicia la segona jornada de la càtedra
Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial titulada
“Les desgravacions fiscals de les activitats d’innovació”. Pren la paraula la
senyora Glòria Barberà, degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials, la qual agraeix als assistents la seva presència. Tot seguit
comenta la importància de tenir una càtedra de Foment de la Innovació
Empresarial en aquesta Facultat.
A continuació pren la paraula el Dr. Segarra, director de la càtedra, que
recorda que és el segon acte que realitza aquest ens, patrocinat per la
Diputació de Tarragona. Afegeix que li agradaria aconseguir un grup d’unes
40 persones aproximadament per debatre temes interessants en l’àmbit de
la innovació i realitzar activitats relacionades.
Tot seguit introdueix el tema d’avui fent èmfasi en la problemàtica que
tenen moltes empreses, sobretot petites i mitjanes, a l’hora de deduir-se les
despeses d’innovació de l’impost de societats, ja que sovint els deneguen els
drets davant dels dubtes.
El Dr. Segarra passa la paraula a la senyora Anna Sánchez, directora
general d’AIDIT, la qual comença la intervenció agraint la invitació a aquest
acte. Explica que l’empresa AIDIT es va crear l’any 2000 a Catalunya per un
acord entre la UPM i la UPC.
A continuació comenta que hi ha diversos instruments de política
tecnològica, entre els quals es troben els incentius fiscals de l’R+D+I.
Afegeix que hi ha diversos tipus de finançament i dintre del finançament
públic, podem trobar els incentius fiscals.
També es refereix a la Llei d’incentius fiscals, que vol incentivar que les
empreses facin R+D de tal manera que les premia permetent que es
dedueixin una quantitat de l’impost de societats. Aquesta quantitat serà
més gran si es realitza un projecte d’R+D que si se’n fa un d’innovació. I
comenta que un empresari ha de desenvolupar l’activitat, definir-la,
documentar-la i registrar-la en una comptabilitat separada de la resta
d’activitats. Afegeix que l’Agència Tributària revisa que tot sigui correcte
per poder obtenir les deduccions. Tanmateix, en cas que l’Agència Tributària
tingui dubte, moltes vegades no considera que l’activitat sigui susceptible de
poder-se deduir.
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A continuació explica que la idea principal que cal tenir en compte per saber
si una empresa es pot aplicar la deducció és que hi hagi tecnologia i no es
pugui copiar. També afegeix que a l’hora de diferenciar entre recerca,
desenvolupament o innovació s’han de consultar diversos manuals, com el
Manual de Frascati o el Manual d’Oslo. També comenta que es poden
consultar els conceptes fiscals, tot i que adverteix que no sempre els
coincideixen.
Afegeix que hi ha activitats que queden excloses d’aquests incentius fiscals.
Per exemple, aquelles activitats que no implicarien una novetat científica o
tecnològica significativa (millora de la qualitat de productes o processos,
adaptació dels ja existents als requeriments d’un client, canvis periòdics o de
temporada, modificacions estètiques o menors de productes ja existents,
etc.). També comenta que en quedarien excloses les activitats de producció
industrial i provisió de béns i serveis, com la planificació de producció. I
també serien considerades activitats excloses la prospecció en matèria de
ciències socials i l’exploració i recerca de minerals i hidrocarburs. La Llei no
estableix quines activitats d’R+D o innovació es prioritzen, sinó que
l’empresa ha de decidir les capacitats que vol millorar. I també comenta que
amb la nova reforma de la Llei d’incentius fiscals s’han deixat de premiar els
contractes que feia una empresa amb les institucions públiques.
A continuació un dels assistents pregunta a la senyora Anna Sánchez sobre
les deduccions aplicables en l’àmbit del turisme. La Sra. Sánchez respon que
si no hi ha característiques tecnològiques, no seria possible aplicar-hi
deduccions. Aclareix que la innovació és qualsevol novetat que sigui un èxit i
recorda que en el cas dels incentius fiscals només s’hi inclou la tecnologia.
Un altre dels assistents pregunta a la Sra. Sánchez per la compra
electrònica. Li respon que sempre que aquesta compra tingui un repte, és a
dir, que no sigui solament la compra d’un programari, s’hi podria incloure.
En acabat, la Sra. Sánchez explica la història dels incentius fiscals i
d’AIDIT:
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Any
1999

2000

2001
2002
2003

2005

2006

Evolució legislativa
Millores a la Llei d’incentius
fiscals
- Millor marc d’incentius
d’R+D+I a escala europea
- Controvèrsia en el concepte
entre les parts implicades

Història d’AIDIT

Acord entre UPM i UPC per a la
creació d’AIDIT
Establir paràmetres d’excel·lència i
emetre una opinió independent i
qualificada sobre els projectes
empresarials per demostrar davant de
qualsevol part interessada la
naturalesa de les activitats
Inici del disseny del sistema de
certificació de projectes. LEARNING
BY DOING
El Ministeri avalua sistema i sol·licita
normalització i acreditació
AIDIT, primera entitat acreditada per
ENAC per a la certificació de projectes
d’R+D+I

Traspàs de competències entre
ministeris
- Informe motivat MITiC i
vinculant per a l’Agència
Tributaria
- Creació d’una eina voluntària
que permet aplicar deduccions
fiscals per a activitats d’R+D+I
amb total seguretat jurídica.
- Es requereix el suport
d’informes tècnics emesos per
entitats de certificació degudament
acreditades per ENAC
Modificacions en la Llei
AIDIT desenvolupa el procés per a la
- Inclusió dels mostraris de
certificació de mostraris per als
tèxtil i calçat com a activitats
sectors del tèxtil i del calçat
d’innovació tecnològica
Noves modificacions i inclusió de
AIDIT dissenya el procés per valorar
disposicions addicionals
les capacitats i competències del
- Bonificació del 40% de les
personal investigador
quotes a la Seguretat Social per al
personal investigador
- Inclusió de coeficients de
reducció a la deducció
- 2007: 0,92
- 2008 – en endavant: 0,85, límit
2012
4

2007

2008

2009

Desenvolupament del règim
normatiu de les bonificacions per
al personal investigador
Nou annex per regular l’emissió
d’informes motivats
Modificacions
‐ Eliminació del límit del 25%
en la contractació o execució
d’activitats fora de l’Estat
espanyol
‐ Manteniment de la deducció
addicional per contractació
de personal qualificat
‐ Eliminació de la deducció
addicional per
subcontractació de centres
adscrits a RD
‐ Revisió de la definició
d’innovació tecnològica
Inclusió de nous tipus de
mostraris: marroquineria,
adobadors, joguina, moble i fusta
Reial decret llei 3/2009, de 27 de
març
- S’elimina el límit temporal en
les deduccions per R+D i IT en
l’impost sobre societats, i en
permeten l’aplicació més enllà de
2011.
- Desapareix el suport a la TT

AIDIT, primera entitat acreditada
per ENAC per a la certificació del
personal investigador dedicat
íntegrament a activitats d’R+D+I
Creació del concepte de les 3P de
l’excel·lència en innovació: projectes,
persones i processos©
Nou servei que ajuda a valorar la
capacitat innovadora: l’excel·lència en
els tres pilars bàsics de la innovació

En finalitzar aquesta explicació, un dels assistents pregunta el nom que té actualment
l’oficina de certificacions. La Sra. Sánchez respon que s’anomena Oficina de
Calificación i la persona que la porta és el Sr. Gutiérrez, subdirector general de Foment i
Innovació.
Tot seguit, la Sra. Sánchez explica que la data límit per aplicar els deduccions és el 25
de juliol.
A continuació fa referència a les dues possibles opcions (incompatibles) que es poden
aplicar les empreses que realitzen activitats d’R+D+I:
- Deduccions de les despeses dels projectes d’R+D+I a l’impost de societats
o
- Bonificacions del 40% en la quota de la Seguretat Social del personal que
realitza tasques d’R+D+I.
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A continuació pren la paraula el Dr. Segarra, que destaca el paper que va tenir el Sr.
Josep Piquer en tots aquests temes, ja que va ser la persona que va crear l’Agència
Tributària i va fer una reforma fiscal sobre l’R+D+I.
Un altre dels assistents pren la paraula per preguntar qui va proposar l’any 2006
eliminar les deduccions de l’R+D+I. El Dr. Segarra respon que ho va proposar el
Ministeri d’Economia i Hisenda, concretament el Sr. Pedro Solbes. Afegeix que en
aquesta època es va fer una reforma fiscal i aleshores, com en qualsevol reforma, el
primer que es va fer va ser treure els incentius fiscals.
A continuació un altre dels assistents expressa la seva sorpresa pel canvi del 2009 en
treure el límit per a les importacions. La Sra. Sánchez aclareix que aquesta llei anava en
contra de la normativa europea i aleshores es decideix que les empreses només poden
importar de l’estranger un 25%, ja que en cas contrari es beneficiava l’activitat que es
feia fora del país.
Un altre dels assistents pregunta sobre la possibilitat de poder tenir deduccions fiscals
pel fet de contractar personal investigador. La Sra. Sánchez explica que existeix la
possibilitat de tenir deduccions fiscals, però només en el cas de ser personal
especialitzat.
A continuació, la Sra. Sánchez recorda que perquè es puguin aplicar les desgravacions
fiscals, una empresa ha de tenir una memòria tècnica i comptable diferenciada de la
resta d’activitats. Recomana acudir a AIDIT, ja que ajuda a preparar tota aquesta
documentació de manera correcta. La Sra. Sánchez afegeix que les certificacions són
importants, ja que ajuden l’empresa a argumentar la memòria tècnica. Pel que fa a
escala comptable, aconsellen sobre el que es pot considerar despesa i el que no.
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Tot seguit la Sra. Sánchez explica el següent quadre:

15 anys per a
la seva
aplicació

R+D

R+D
addicion

17%

iT

Personal

25%

Col externes

25%

8%

Actius

25%

8%

Fungibles

25%

8%

Altres

25%

8%
+20
%

iT
addicion

8%

Sobre l'excés de la mitjana dels dos exercicis anteriors

Llei 4/2008
Llei 35/2006

I ja acabant la seva intervenció, la Sr. Sánchez exposa algunes reflexions de negoci:
La innovació des del model de negoci
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La innovació des del model innovador:
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La innovació: mesura objectiva de la capacitat innovadora:
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