JORNADA SOBRE INCENTIUS FISCALS DE FOMENT DE LA INNOVACIÓ
DIMARTS 4 DE DESEMBRE DE 2012
Des de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial cada any duem a terme una jornada
sobre els incentius fiscals relacionats amb les activitats innovadores. Les desgravacions fiscal i la
certificació dels projectes d’innovació constitueixen les principals eines de les empreses per reduir-ne el
cost. Aquests instruments són de gran ajuda per a les empreses que inverteixen en R+D i en innovació i,
també, per a les empreses que pensen fer-ho.
Per fer un bon ús d’aquests instruments és imprescindible dur a terme una bona planificació, i per això us
proposem fer la jornada en aquestes alçades de l’any. Si la vostra empresa ha fet o vol fer una millora
substancial del producte, el procés de producció o els materials, o bé incorporar una nova tecnologia o un
mostrari, podeu deduir-vos entre un 12% i un 59% d’aquestes despeses en l’impost sobre societats.
A més a més, si ho cediu a una altra empresa que pot o no estar vinculada amb la vostra, podeu reduir-vos
el 50% d’aquests ingressos en l’impost sobre societats. La cessió d’experiències comercials i productives
també té aquesta reducció.
No renuncieu a conèixer com us podeu aplicar aquests incentius fiscals.

Programa:
17.30-17.40 h. Presentació de la jornada
Agustí Segarra, director de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial

17.40-19.30 h. Les novetats en els incentius fiscals de foment de la innovació
Maria Mirabet, delegada d’EQA a Catalunya (European Quality Assurance)







Descripció dels diferents incentius fiscals
Exemples d’aplicació d’aquests incentius fiscals
Conèixer el procés per obtenir seguretat jurídica en l’aplicació d’aquests incentius fiscals
Certificació dels projectes segons RD 1432 i tramitació de l’informe motivat que emet el Ministeri
d’Economia i Competitivitat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
Aplicació de la cessió del dret d’ús o explotació de coneixement a una altra empresa per reduir el
50% dels ingressos en l’impost sobre societats.
Metodologies per planificar, organitzar i controlar el sistema de gestió dels vostres productes i dels
projectes d’R+D+i segon la Norma UNE 166.002

En finalitzar la sessió, els assistents podran mantenir entrevistes personalitzades amb els experts d’EQA.
Dirigit: Empresaris pimes, directors generals, responsables financers, responsables d’R+D+I, assessors
d’empreses, responsables de mostraris.
Lloc: sala de graus de la Facultat d’Economia i Empresa, URV (Av. De la Universitat, 1 -43204 Reus)

Inscripcions gratuïtes enviant un missatge electrònic a: innovacio.empresa@urv.cat

