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Resum en anglès 
The knowledge economy is the use of knowledge to generate tangible and intangible values. During 

the last twenty-five years, the knowledge economy has featured an exponential increase and has 

introduced a revolution in the society and the economy. However, the international tax legislations 

have not been fully adapted to this already-emerged but continuously-evolving field of the economy 

and, probably, this is the main reason why tax rules are so variable in this area. 

The present Master Thesis is compilation of international tax rules about knowledge economy, which 

are not only continuously evolving, but also heterogeneous and, in some cases, even contradictory 

inside the same jurisdictions. There are certain harmonization guidelines related to this topic put in 

place by international organisms such as the European Union (EU) or the Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD). However, the countries are still adapting their internal 

legislations to multiple interpretations of such harmonization guidelines. 

In particular, this Master Thesis is gathering together, synthesizing and structuring the legislation of 

Canada, Switzerland, the United States, the Netherlands, Belgium, Spain, UK, Germany, France and 

Italy in this area. Also, a special mention is done about the harmonization guidelines put in place by 

the EU and the OECD. With respect the international harmonization guidelines, the Base Erosion and 

Profit Shifting (BEPS) guidelines will be analyzed and, more specifically, the rules on corporate 

taxation about science, technology and innovation. 

Therefore, the present Master Thesis will be mainly focused on the international corporate taxation of 

the knowledge economy, although other taxes and aspects such as the Value Added Tax (VAT) or the 

transfer pricing will be analyzed in their connections with the knowledge economy. The main sources 

of information used in this Master Thesis are the laws ruling in each of the analyzed jurisdictions and 

some international sentences relevant in the knowledge economy. 
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Abreviatures 

ASC: Alternative Simplified Credit 

B2C: Business to Consumer 

BEPS: Base Erosion and Profit Shifting 

CE: Comunitat Europea 

CGI: Code général des impôts 

CII: Crédit d’Impôt en faveur de l’Innovation 

CIR: Crédit d’impôt recherche 

CTA: Corporation Tax Act 

D.G.T.: Direcció General de Tributs 

EU: Unió Europea 

IP: Intellectual Property 

IS: Impost de Societats 

IVA: Impost del Valor Afegit 

JEI: Jeune Enterprise Innovante 

M: Milió/Milions 

NIC: National Insurance Contribution 

OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic 

OPI: Organisme Públic d’Investigació 

PAYE: Pay As You Earn 

PIB: Producte Interior Brut 

PIME: Xicoteta i Mitjana Empresa, segons Recomanació de la Comissió, de 6 de maig de 2003 

PVLT: plus-values et moins-values à long terme 

R+D: Recerca i Desenvolupament 

R+D+i: Recerca, Desenvolupament i Innovació 
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RD: Real Decret 

SR&ED: Scientific Research and Experimental Development 

TIC: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 

TFM: Treball Final de Màster 

TRLIS: Text Refós de la Llei de l’Impost de Societats 

UE: Unió Europea 

WBSO: Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk 
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Introducció 
La fiscalitat és una matèria canviant i heterogènia. És a dir, és canviant perquè s’ha d’anar adaptant 

contínuament a la situació social, econòmica i política de la regió sobre la que recau l’impost i és 

heterogènia perquè la situació social, econòmica i política de cada regió és diferent de la resta. Si bé 

és cert que en el context de la Unió Europea (EU) i, en menor mesura, en els països que formen part 

de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) hi ha una certa 

harmonització fiscal, les diferències entre les diverses legislacions continuen sent grans i, fins i tot, és 

habitual trobar diferències legislatives entre les múltiples regions que conformen un mateix estat
i
. 

En el cas particular de l’economia del coneixement, estem davant d’un sector de l’economia 

relativament nou, en expansió i que, per tant, el legislador encara està en procés de trobar la forma 

òptima de taxar-lo, és a dir, obtenir la màxima recaptació sense malmetre l’activitat econòmica. D’altra 

banda, és de vital importància per un conjunt important d’empreses, amb activitats internacionals en 

l’economia del coneixement, poder tenir al seu abast les normes i procediments impositius en aquesta 

matèria als països on operen. 

La justificació de l’elaboració d’aquest Treball Final de Màster (TFM) recau, doncs, en la importància 

de compilar la normativa internacional al voltant de l’economia del coneixement i fer un exercici de 

dret comparat que puga ajudar als actors a trobar la forma òptima d’operar (empreses i individus) o la 

forma òptima de legislar (legislador) als diferents països. Per tant, l’objectiu d’aquest TFM és elaborar 

un recull actualitzat de la normativa fiscal sobre l’economia del coneixement als països de Canadà, 

Suïssa, Estats Units d’Amèrica, Països Baixos, Bèlgica, Espanya, Regne Unit, Alemanya, França i 

Itàlia. També s’analitza l’harmonització europea i de l’OCDE
ii
 en aquesta matèria. Les jurisdiccions 

analitzades sumen aproximadament el 50% del PIB mundial. 

En quant a la metodologia, per l’elaboració del treball s’han consultat les legislacions de cadascun 

dels territoris analitzats en la seua llengua original, ja siga, anglès, francès, alemany, neerlandès, 

italià i espanyol. Sols en el cas neerlandès s’ha usat un traductor automàtic per sintetitzar la 

normativa. D’altra banda, també s’ha consultat jurisprudència, consultes vinculants, webs, 

documentació i estadístiques oficials en totes les legislacions analitzades, especialment, en aquells 

casos on la Llei ha generat conflictes d’aplicació i l’administració ha generat documentació addicional 

per matisar. Tot el material consultat queda convenientment citat al text. 

Finalment, com a annex al TFM, s’inclou una consulta vinculant a la D.G.T. que ha redactat i tramitat 

el mateix autor en data 11 de desembre del 2015 per tal d’explorar el límit de compatibilització dels 

incentius fiscals espanyols a l’R+D en el cas del programari. Malauradament, encara no ha eixit 

publicada la resposta. 
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Harmonització internacional 
La globalització ha fomentat que béns i serveis puguen, per norma general, circular lliurement a 

través de les fronteres. La imposició internacional que taxa els béns tangibles està ben resolta. 

Tanmateix, la imposició que afecta als béns intangibles sovint s’escapa a les regulacions imposades i 

això provoca que aquests béns siguen utilitzats per les empreses multinacionals com a elements per 

optimitzar les corresponents factures fiscals de forma legal però impròpia. 

Per tal d’abordar aquest i altres temes, l'OCDE presentà al juliol del 2013 un pla d'acció que 

diagnosticava els principals problemes que calia afrontar relatius a les BEPS (Base Erosion and Profit 

Shifting, en català Erosió de la Base imposable i trasllat de beneficis) i que rebé el suport a la Cimera 

del G-20 de Sant Petersburg de 2013. En aquest pla d'acció s'inclouen quinze accions que han de 

permetre combatre el problema de l'evasió fiscal de les empreses multinacionals. No entra dins de 

l’abast del present TFM analitzar cadascuna d’aquestes accions. Tanmateix, les accions primera, 

cinquena i huitena si que introdueixen harmonitzacions que han de ser tingudes en compte en l’àmbit 

de l’economia del coneixement. Aquestes són: 

1. Abordar els reptes de l’economia digital per la imposició. 

5. Combatre les pràctiques fiscals pernicioses, tenint en compte la transparència i la substància. 

8. Assegurar que els resultats en els preus de transferència estan en línia amb la creació de 

valors / intangibles. 

 

Impost sobre el Valor Afegit 
L’objectiu de la primera de les accions [1] és identificar les principals dificultats que planteja 

l'economia digital de cara a l'aplicació de les actuals normes fiscals internacionals i concebre mesures 

exhaustives per fer front a aquestes dificultats, adoptant amb aquesta finalitat una visió panoràmica i 

considerant tant la imposició directa com la indirecta. Entre les qüestions objecte de examen 

s'inclouen, entre altres, la possibilitat que una empresa tinga una presència virtual significativa en 

l'economia d'un altre país sense estar subjecta a gravamen causa de la inexistència d'un «nexe» 

d'acord amb la normativa internacional vigent, l'atribució del valor creat a partir de la generació de 

dades comercialitzables geolocalitzades mitjançant l'ús de productes i serveis digitals, la qualificació 

de les rendes procedents de nous models de negoci, l'aplicació de normes relatives a la font i la forma 

de garantir la recaptació efectiva de l'IVA pel que fa al subministrament transfronterer de béns i / o 

serveis digitals. 

En el marc de la primera acció, s'han elaborat normes i mecanismes d'implementació dirigits a facilitar 

la recaptació de l'IVA al país on es troba el consumidor en els supòsits de transaccions 

transfrontereres d'empresa a consumidor (B2C, per les sigles en anglès). Aquestes mesures tenen 

com a objectiu garantir la igualtat de condicions entre proveïdors interns i estrangers, i facilitar una 

recaptació eficient de l'IVA meritat en aquestes transaccions. S'han descrit i analitzat diverses opcions 
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tècniques per tractar amb els desafiaments fiscals generalitzats que planteja l'economia digital, com 

els relatius al nexe i a les dades. Tant els desafiaments com les possibles solucions toquen pilars 

fonamentals de l'actual règim fiscal d'activitats transfrontereres i, a més, requereixen un treball 

addicional que excedeix de l'abast de BEPS, i és per això que els països de l'OCDE i del G-20 han 

decidit fer un seguiment dels avenços i revisar i analitzar la informació que, amb el temps, vaja fent-se 

pública. 

En aquest àmbit la UE també està legislant i creant jurisprudència, com les sentències dels afers C-

479/13 i C-502/13 del Tribunal de Justícia de la UE, del 5 de març del 2015, en les que es dictamina 

que França i Luxemburg no poden aplicar el tipus reduït de l’IVA a la distribució de llibres electrònics 

d’acord al que estableix la directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al 

sistema comú de l’impost sobre el valor afegit; o la nova regulació d’IVA referent a les vendes off-line i 

on-line
iii
 que han entrat en vigor l’1 de gener del 2015 segons la directiva 2008/8/CE del Consell, de 

12 de febrer del 2008. 

 

Patent Box 
L’objectiu de la cinquena opció [2] és posar al dia el treball sobre pràctiques tributàries pernicioses 

donant prioritat a la millora de la transparència, inclòs l'intercanvi espontani obligatori en les 

resolucions individuals relatives a règims preferencials, i perquè exigisquen una activitat substancial 

per a qualsevol règim preferencial. El que es vol implementar és un enfocament holístic per avaluar 

els règims fiscals preferencials en el context de l'erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis. 

La relació d’aquesta acció amb l’economia del coneixement és cabdal ja que determina com ha de ser 

el règim preferencial del patent box, règim que la majoria de països de la OCDE tenen implantat, 

incloent Espanya i pràcticament tota la resta de països que són objecte d’estudi d’aquest TFM. La 

patent box o intellectual property (IP) box o innovation box, és un mecanisme mitjançant el qual el 

legislador intenta incentivar la transferència de coneixement entre les empreses i la societat. Per fer-

ho, la patent box determina que un percentatge significatiu dels ingressos obtinguts per la transmissió 

o cessió d’actius intangibles no està subjecte a la taxació corporativa (Impost sobre Societats). El 

problema amb aquesta harmonització és que cada país havia desenvolupat la seua normativa pròpia 

a aquest respecte, cadascuna amb els seus respectius defectes, i ara l’OCDE ha suggerit una 

harmonització que entra en vigor l’1 de juliol del 2016. És aquest el motiu pel qual, per exemple, l’art. 

62 de la Llei espanyola 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016 

modifica el TRLIS en caràcter 1 de juliol del 2016. 

La nova forma de d’aquest règim preferencial, tal i com recomana la OCDE, ha de seguir la següent 

estructura: 
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𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙. 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑣. 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑢

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡. 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑣. 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑢
× 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑙′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑢 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑡 

El rati calculat en aquesta operació és el conegut com “rati de nexe”, que solament inclou les 

despeses qualificades en el desenvolupament de l’actiu i el total de despeses en les que s’ha 

incorregut per desenvolupar l’actiu. Però sempre, en tots dos paràmetres, sols es tenen en compte les 

despeses en les que ha incorregut el contribuent. Per tant, s’han d’excloure les despeses en les han 

incorregut tercers. D’aquesta manera, si un contribuent ha desenvolupat la totalitat d’un actiu i no l’ha 

comprat o subcontractat a una tercera entitat vinculada, aquest rati és del 100%. D’aquesta forma es 

pot veure que el rati de nexe no ha estat introduït per penalitzar l’acord entre companyies, sinó per 

penalitzar acords en R+D entre parts vinculades i que puguen incentivar el trasllat de beneficis fiscals 

a la jurisdicció amb el nivell impositiu més baix. 

Per altra banda, la OCDE també recomana limitar el tipus d’actiu immaterial que pot gaudir del 

present règim preferencial. Concretament, es suggereix limitar-ho a patents o altres entitats jurídiques 

assimilables, com el programari protegit per copyright, models d’utilitat, designacions de medicaments 

orfes o extensions de patents. Això contrasta amb l’actual normativa espanyola (redacció de l’art. 23 

del TRLIS vigent fins l’1 de juliol del 2016) que permet aplicar la patent box a patents, dibuixos o 

models, plànols, fórmules o procediments secrets, de drets sobre informacions relatives a 

experiències industrials, comercials o científiques, però que, malgrat tot, tanca la porta al món del 

programari (d’acord amb l’estipulat a la Consulta Vinculant a la D.G.T. de 27 de maig del 2013)
iv
. En 

el mateix sentit, també contrasta amb el règim actual de patent box del Regne Unit on fins ara tampoc 

s’acceptava el programari ni, inclús, patents d’altres països diferents del Regne Unit o de l’Oficina 

Europea de Patents i Marques. 

Tanmateix, la definició de propietat intel·lectual que pot gaudir del patent box es pot tornar a 

eixamplar en aquells casos de contribuents que tenen una facturació anual menor als 50 M € de 

forma consolidada o guanyen anualment menys de 7,5 M € individualment en la transmissió de 

propietat intel·lectual, usant una mitjana de cinc anys en ambdós casos. 

Pel que fa a les despeses qualificades, les recomanacions de la OCDE són bastant genèriques. Les 

úniques restriccions que s’imposen són que aquestes despeses no poden incloure interessos, costs 

d’edificis, costs d’adquisició o cap altre cost que no estiga directament vinculat a l’actiu transferit. 

Seguint la mateixa política, les despeses totals són les despeses qualificades més els costs 

d’adquisició i les despeses subcontractades a parts vinculades (no s’inclouen interessos ni despeses 

d’edificis). En definitiva, el rati de nexe es pot expressar d’aquesta forma: 

𝑎 + 𝑏

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑
 

Sent a les despeses en R+D en les que ha incorregut el subjecte passiu, b les subcontractacions 

realitzades a terceres parts no vinculades, c sent els costs d’adquisició i d les subcontractacions 
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contractades amb parts vinculades. Pel que fa als ingressos, es pot assimilar qualsevol ingrés 

relacionat amb la transmissió de la propietat intel·lectual, com ara bé, regalies –royalties–, guanys de 

capital o altres ingressos directament relacionats amb la venda. 

Finalment, les recomanacions de la OCDE també permeten augmentar en fins un 30% el numerador 

del rati de nexe si així ho considera necessari el legislador nacional, òbviament, sense que les 

despeses qualificades augmentades en aquest percentatge puguen superar el denominador. Per 

exemple, en els casos d’Espanya i el Regne Unit, els legisladors augmenten el rati de nexe fins el seu 

límit màxim. 

  

Preus de transferència 
L’objectiu de la huitena de les accions [3] és desenvolupar regles que impedisquen l'erosió de la base 

imposable i el trasllat de beneficis per mitjà del moviment d'intangibles entre membres d'un grup [4-6]. 

Això implicarà: (i) l'adopció d'una definició de intangibles àmplia i clarament delineada; (ii) assegurar 

que els beneficis associats a la transferència i l'ús d'intangibles estan degudament assignats de 

conformitat amb (en lloc de separats de) la creació de valor; (iii) desenvolupar normes de preus de 

transferència o mesures especials per a les transferències d'intangibles de difícil valoració; i (iv) 

actualitzar la regulació sobre els mecanismes de repartiment de costos. 

Per als intangibles, la guia de l’OCDE aclareix que la propietat legal per si sola no vol dir 

necessàriament generar un dret sobre tot (o de fet, qualsevol) retorn que es genera per l'explotació de 

l'intangible. Les empreses del grup que duen a terme la realització de funcions importants, controlant 

econòmicament els riscos i actius, tindran un dret a un retorn adequat que reflectisca el valor de les 

seues contribucions. A més, s’introdueix en la guia una menció específica per tal d'assegurar que 

l'anàlisi no es debilita per asimetries d'informació entre l'administració tributària i el contribuent en 

relació als intangibles difícils de valorar, o mitjançant l'ús de les relacions contractuals especials. 

La OCDE conclou, doncs que els preus de transferència dels intangibles és la clau per una correcta i 

justa tributació. Per tant, ofereix una guia per determinar els preus justos, sempre seguint el principi 

de plena competència –arm's length principle, en anglès–, dels actius intangibles. Per fer-ho, 

classifica els actius intangibles en soft o hard, en funció si són intangibles de marketing –com ara bé, 

marques, llistes de clients, relacions entre clients, etc.– o intangibles comercialitzables –com ara bé, 

una patent o un programari protegit per copyright–, respectivament. Una volta classificats, la guia 

ajuda a determinar el seu valor just en funció dels rendiments, control de funcions, ús que se li dona 

als actius en qüestió, temporalitat dels retorns, exclusivitat o no exclusivitat de l’ús del bé, duració de 

la cessió, àmbit geogràfic, vida útil, estat de desenvolupament, drets a millores, revisions o 

actualitzacions i expectatives de benefici futur. També la guia ofereix diferents mètodes de valoració, 

com el mètode de repartiment de beneficis, el del descompte del flux de caixa o el mètode CUP 

(Comparable Uncontrolled Price). 
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. 

Canadà 

En Canadà es va implementar el primer sistema d’incentius fiscals per a l’R+D en 1944. De fet, es diu 

que aquest sistema és el que ha servit a Europa com a model en la majoria de legislacions per 

incentivar l’R+D. El sistema canadenc de deduccions fiscals es coneix com Scientific Research and 

Experimental Development (SR&ED), que s’aplica sobre el tram federal de l’Impost de Societats (IS). 

D’altra banda, al ser Canadà un país amb una configuració federal, alguns dels territoris i províncies 

també tenen implementats altres sistemes complementaris per incentivar la R+D, com és el cas, per 

exemple, de Quebec, que ha desplegat un sistema de patent box que entrarà en vigor a partir del 31 

de desembre del 2016. 

 

Scientific Research and Experimental Development 

El programa SR&ED (Bill C-45, 2012, que modifica les seccions 37 i 127 del Income Tax Act) és un 

sistema d’incentius a l’R+D composat de dos parts. En la primera part, el contribuent computa les 

deduccions que li pertoquen en funció de les seues inversions en R+D. Com a resultes d’aquesta 

primera part, es genera un crèdit fiscal que, en la segona part de l’incentiu, es pot utilitzar per minorar 

l’impost meritat i, en alguns casos, el romanent pot ser reemborsat. 

El sistema canadenc distingeix entre les del tipus Canadian-controlled private corporations
v
  i la resta 

d’empreses. Per les primeres, el crèdit fiscal és el 35% de les despeses elegibles, fins a un màxim de 

C$3 M. Del crèdit fiscal meritat, es pot reemborsar el 100% de les despeses elegibles i el 40% de les 

despeses en capital incorregudes abans del 2014. A més a més, el 15% dels imports que superen els 

C$3 M generen altre crèdit fiscal que no pot ser reemborsat, excepte si es tracta d’una empresa 

menuda, segons la definició canadenca, que, en aquest cas, pot ser reemborsable en un 40%. 

Pel que fa a la resta d’empreses, les deduccions són del 15% sobre la despesa qualificada i pot ser 

reemborsat en un màxim del 40%. 

Les inversions realitzades sota el règim del SR&ED han de ser inversions en ciència bàsica, ciència 

aplicada o desenvolupament experimental i no poden ser investigacions de mercat, controls de 

qualitat, recerca en ciències socials ni humanitats, prospecció d’hidrocarburs, producció comercial de 

nous productes o canvis d’estil dels productes actuals. Més concretament, les despeses elegibles 

són: salaris del personal investigador, materials usats en la recerca, el 80% de les despeses en 

recerca subcontractada, arrendaments contrets abans del 2014, costs estructurals i despeses de 

capital per inversions realitzades abans del 2014. Hi ha dos formes de calcular els costs estructurals. 

La primera forma, la tradicional, consisteix en imputar directament aquests costs a la despesa elegible 
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mitjançant una comptabilitat analítica. El segon mètode, el mètode proxy, consisteix en estimar els 

costs estructurals com el 55% de la resta de despeses elegibles, excepte la despesa subcontractada. 

 

Incentius provincials 

Canadà està formada per 13 províncies i territoris. Cadascun d’aquests territoris i províncies té una 

relativa llibertat fiscal, la qual cosa provoca notables diferències legislatives entre unes parts del país i 

altres. L’IS, doncs, està subjecte a una normativa federal pel seu tram federal i a una normativa 

provincial pel seu tram provincial. En aquest TFM analitzem la legislació provincial en matèria 

d’incentius fiscals per l’R+D de les províncies i territoris de major rellevància econòmica, com són: 

Alberta, la Columbia Britànica, Ontàrio i Quebec
vi
. 

 

Alberta 

Alberta implementa un sistema de deduccions i crèdit fiscal reemborsable per l’R+D (Alberta Scientific 

Research and Experimental Development - 1R2). Aquest sistema permet deduir un 10% de la 

despesa elegible en R+D amb un topall de C$400.000 de deducció. Les despeses elegibles són 

semblants al sistema federal, tot i que els costs estructurals sols es poden calcular pel mètode proxy 

(art. 9 del Alberta Scientific Research and Experimental Development - 1R2). 

Finalment, el sistema implementat a Alberta estipula que el subjecte passiu ha de retornar part del 

crèdit fiscal obtingut en base al 10% d’un concepte anomenat grind. Per calcular el grind, l’art. 19 de 

la Llei estipula un complex algorisme –la fórmula grind–, que no reproduirem a continuació, per 

calcular-lo. Entre altres paràmetres, la fórmula grind depèn del crèdit obtingut en Alberta l’exercici 

anterior, el crèdit obtingut en Alberta l’exercici fiscal sobre el qual merita l’impost, i el crèdit fiscal 

obtingut a nivell federal
vii

. 

 

Columbia Britànica 

La Columbia Britànica també implementa un sistema de deduccions i crèdit fiscal reemborsable per 

les inversions en R+D (British Columbia Scientific Research and Experimental Development Tax 

Credit – CIT 007). En aquest cas sols els subjectes passius que reben la qualificació de CCPCs es 

poden acollir a aquest règim, mitjançant el qual es poden deduir el 10% de les despeses elegibles fins 

un topall de C$300.000 de deducció. 

D’altra banda, les empreses que no són CCPCs o les CCPCs que han superat el topall, poden 

aconseguir altre crèdit fiscal no reemborsable del 10% de la despesa elegible en R+D menys el crèdit 

reemborsable aconseguit en aquell exercici fiscal i menys qualsevol quantitat a la que s’ha renunciat 
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en aquell exercici fiscal
viii

. El crèdit no reemborsable es pot consumir en 10 anys cap a endavant i 3 

cap a endarrere. 

Les despeses elegibles són les mateixes que les que s’estipulen a nivell federal, excepte la 

subcontractació, que a nivell federal sols s’accepten en un 80% del seu import i a la Columbia 

Britànica, en un 100%. 

 

Ontàrio 

Ontàrio implementa quatre règims preferencials relacionats amb l’R+D+i que a continuació 

desglossem. 

 

Ontario Business Research Institute Tax Credit 

Aquest règim consta d’un crèdit fiscal reemborsable del 20% per les despeses en recerca científica i 

desenvolupament experimental realitzat a Ontàrio i subcontractat a instituts de recerca elegibles. A 

aquest règim preferencial sols es poden acollir empreses menudes. El crèdit té un topall de C$4 M 

per any i per contribuent –és a dir, que el màxim de despesa elegible és de C$20 M–. 

 

Ontario Innovation Tax Credit 

Mitjançant aquest règim preferencial es pot aconseguir un crèdit fiscal reemborsable del 10% de les 

despeses en investigació científica i desenvolupament experimental efectuades a Ontàrio. El topall 

màxim del crèdit fiscal és de C$300.000 –la qual cosa implica una despesa elegible màxima de C$3 

M–. Tot i això, aquest límit de C$3 M comença a reduir-se progressivament si el subjecte passiu va 

presentar l’exercici fiscal anterior una base imposable federal de C$500.000 i el límit és C$0 si 

aquesta base imposable fou de C$800.000. 

La despesa elegible es la mateixa que la definida a nivell federal. 

 

Ontario Research and Development Tax Credit 

Aquest règim preferencial consta d’un crèdit fiscal no reemborsable del 4,5% de les despeses en 

investigació científica i desenvolupament experimental efectuades a Ontàrio. Aquest règim 

preferencial és compatible amb l’Ontario Innovation Tax Credit. És a dir, que les mateixes despeses 

poden quedar subjectes concurrentment als dos règims. 

L’import del crèdit no consumit es pot consumir en 20 anys cap a endavant i 3 cap a endarrere. 



Pàgina | 14  
Dr. Ignasi Belda 
Treball Final de Màster 

La despesa elegible es la mateixa que la definida a nivell federal. 

 

Ontario Tax Exemption for Commercialization 

Finalment, existeix aquest règim preferencial que sols aplica per start-ups –empreses menors de 10 

anys– que es dediquen a comercialitzar propietat intel·lectual desenvolupada a les universitats 

canadenques. Les empreses elegibles, a més, han d’estar fundades entre el 25 de març del 2008 i el 

24 de març del 2012, no han de ser el resultat d’una fusió d’altres empreses i sols és aplicable si el 

subjecte passiu opera en els sectors de la salut, la bioeconomia o les TIC. 

El benefici fiscal consisteix en una exempció total sobre l’IS o, en el seu defecte, l’impost mínim sobre 

les corporacions. 

 

Quebec 

Quebec és altra província que incorpora un gran elenc d’incentius fiscals per estimular l’R+D+i. 

Vegem-los a continuació. 

 

Crédit d’impôt relatif aux salaries R-D 

Aquest crèdit consisteix en el 17,5% de les despeses dels investigadors contractats abans del 4 de 

juny del 2014. A més, si el subjecte passiu és una CCPC amb uns actius menors de C$50 M, el 

percentatge del crèdit és del 37,5%. Si els actius superen els C$50 M el percentatge va decreixent de 

manera lineal fins tenir uns actius de C$75 M, moment en que el percentatge de la deducció torna a 

ser del 17,5%. 

Pels investigadors contractats després del 4 de juny del 2014, la deducció bàsica és del 14% i en cas 

de ser una CCPC amb actius menors de C$50 M, és del 30%. De la mateixa forma, el percentatge de 

la deducció decau linealment fins els 14% quan els actius són del 75%. 

En qualsevol cas, les despeses elegibles tenen un topall de C$3 M. 

En cas d’haver vinculació entre el subjecte passiu i l’investigador, sols és elegible el 50% de la 

despesa. 

També s’ha de tenir en compte que per aquelles empreses constituïdes després del 2 de desembre 

del 2014 s’ha d’excloure de la base de despeses elegibles la més menuda de les següents dos 

quantitats: 

 El sòl d’exclusió. 
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 Les despeses excloses. 

El sòl d’exclusió és de C$50.000 i augmenta de manera lineal a partir d’uns actius de C$50 M fins els 

C$75 M. En aquest moment, el sòl d’exclusió se situa en els C$225.000. Les despeses excloses són 

altres despeses (salaris) d’R+D+i que són exclosos d’aquest règim per ser usats en altre dels règims 

preferencials implementats a la província. 

 

Crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre 

de recherche public ou par un consortium de recherche 

Aquest règim fiscal determina que les despeses incorregudes en la recerca subcontractada a centres 

de recerca públics del Quebec o consorcis de recerca qualificats, poden generar un crèdit fiscal del 

35% si el contracte és anterior al 5 de juny del 2014, del 28% si el contracte es posterior al 5 de juny 

del 2014 però anterior al 3 de desembre del 2014 i del 14% si és posterior a aquesta última data. Tot i 

això, el percentatge pot assolir el 30% si el subjecte passiu és una CCPC amb uns actius menors de 

C$50 M. Si els actius superen aquesta última xifra, el percentatge de deducció decau linealment fins 

els C$75 M, on el percentatge torna a ser el corresponent a la data de contractació. 

En qualsevol cas, les despeses elegibles tenen un topall de C$3 M. A més, si no hi ha vinculació 

entre el subjecte passiu i l’entitat acadèmica, sols seran elegibles per la base del crèdit el 80% de la 

despesa elegible. 

També s’ha de tenir en compte que per aquelles empreses constituïdes després del 2 de desembre 

del 2014 s’ha d’excloure de la base de despeses elegibles la més menuda de les següents dos 

quantitats: 

 El sòl d’exclusió. 

 Les despeses excloses. 

El sòl d’exclusió és de C$50.000 i augmenta de manera lineal a partir d’uns actius de C$50 M fins els 

C$75 M. En aquest moment, el sòl d’exclusió se situa en els C$225.000. Les despeses excloses són 

altres despeses (salaris) d’R+D+i que són exclosos d’aquest règim per ser usats en altre dels règims 

preferencials implementats a la província. 

 

Crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé 

Aquest règim preferencial replica les condicions de l’anterior però en cas de despeses per a la 

recerca precompetitiva en paternitats privats. L’única diferència és que en aquest cas el subjecte 

passiu necessita tenir un certificat d’admissibilitat per poder acollir-se a l’incentiu. Aquest certificat 
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l’expedeix el ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 

Technologie o per el ministre d'Économie, de l'Innovation et des Exportations. 

 

Crédit d’impôt relatif aux cotisations et aux droits versés à un consortium de 

recherche 

Aquest règim preferencial replica les condicions dels dos règims anteriors quan el subjecte passiu és 

propietari d’un consorci de recerca el qual refactura la despesa en R+D a l’empresa propietària. 

 

Déduction pour les sociétés manufacturières innovantes 

Finalment, recentment s’ha aprovat a Quebec aquest règim preferencial que ve a ser una mena de 

patent box exclusiva pel sector de la fabricació. L’incentiu no entrarà en vigor fins l’1 de gener del 

2017 i sols serà aprofitable per empreses del sector manufacturer que fabriquen i comercialitzen 

productes protegits per patents d’innovacions desenvolupades a Quebec. Els subjectes passius han 

de tenir, a més, uns actius superiors als C$15 M i la patent ha d’haver estat dipositada després del 18 

de març del 2016. 

Els ingressos imputables a la patent que incorpora el producte tindran un tipus impositiu del 4% 

(enlloc del 11,8%). 

 

Confederació Helvètica 

La Confederació Helvètica, Suïssa, és un estat amb una gran autonomia –i per tant, fragmentació– 

fiscal en les seues regions, coneguts com cantons. Els 26 cantons que conformen la confederació 

tenen la seua pròpia normativa en IS i altres imposts, per tant, és difícil en aquest TFM fer un recull 

acurat de les 26 legislacions existents en matèria d’R+D+i. A títol d’exemple, sols el cantó de 

Nidwalden té implementat el règim preferencial del patent box, conegut allà com license box. 

Traslladant-ho al cas espanyol, podríem dir que tots els cantons suïssos tenen una autonomia fiscal 

semblant al que tenen en Espanya Navarra i el País Basc. Tanmateix, existeix una harmonització 

fiscal estatal publicada el 5 de juny del 2015 pel consell federal (Corporate Tax Reform III) i és 

aquesta harmonització a la que fem referència en aquest TFM. 
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Deduccions per R+D 

En la citada harmonització s’estableix que els cantons tenen la potestat voluntària d’establir 

deduccions addicionals per despeses d’R+D. A més, en l’absència de mesures a nivell federal, els 

cantons tenen una gran llibertat per estructurar aquestes deduccions d’acord a les seves necessitats 

socioeconòmiques i polítiques fiscals i econòmiques. Per tant, es dona llibertat per establir qualsevol 

llindar màxim o mínim per poder beneficar-se de les deduccions d’R+D, així com els percentatges de 

deducció. Les úniques quatre directives que s’estableixen a nivell federal són: 

 Beneficiaris: En cas d’haver subcontractació de la recerca, el beneficiari sols pot ser el client i 

no pas les entitats a les quals se les ha subcontractat la recerca. 

 Territorialitat: Solament es podran beneficiar dels incentius les despeses en R+D 

efectivament realitzades a Suïssa. 

 Situació de pèrdues: No es podran tornar les deduccions a les empreses que no han pogut 

consumir el possible crèdit fiscal assolit. 

 Deduïbilitat múltiple: Els incentius a l’R+D han de ser estructurats en base al principi de 

deducció addicional. D’aquesta forma s’assegura que els incentius depenen dels tipus 

impositius vigents. 

Pel que fa a les despeses elegibles, l’harmonització suïssa fa referència al Manual de Frascati [7] i al 

Manual d’Oslo [8], ja que són dos manuals publicats per l’OCDE que estipulen i defineixen la recerca i 

desenvolupament, en tots els seus subtipus, i la innovació. En el referent a les despeses de personal, 

es determina que no sols es pot incloure el salari com a part de les deduccions, sinó també els bonus, 

propines, retribució en accions, assegurances socials, formació i costs de reclutament. També s’han 

d’acceptar com a elegibles les despeses en inversions per a l’R+D, fungibles, interessos provocats pel 

finançament de les activitats d’R+D, el suport administratiu a les unitats d’R+D i la part proporcional 

dels costs estructurals de l’empresa. Pel que fa a les despeses de recerca subcontractada sols 

s’accepten si aquesta recerca es realitzada a Suïssa. 

 

License box 

En l’harmonització establerta al Corporate Tax Reform III també s’estipula que els cantons poden 

establir règims preferencials tipus patent box subjectes a les harmonitzacions de l’OCDE, tot i que a 

dia de hui, sols el cantó de Nidwalden té establert un règim d’aquestes característiques i no compleix 

amb la citada harmonització. 

La license box de Nidwalden determina que els ingressos obtinguts en concepte de cànons i regalies 

sols seran taxats a un tipus equivalent a la cinquena part del tipus habitual, la qual cosa resulta en un 

tipus impositiu del 8,8%. La normativa cantonal que determina quins ingressos poden quedar 
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subjectes a la license box és idèntica a l’art. 12 del OCDE Model Tax Convention [9], és a dir, que es 

poden beneficiar del règim els cànons i regalies obtingudes en sentit ampli. 

 

Vacances fiscals 

Finalment, la normativa federal suïssa estableix que a determinat tipus d’empreses de determinats 

cantons se’ls pot concedir una exempció fiscal ad-hoc total o parcial (entre el 50% i el 100%) sobre el 

tram federal de l’IS durant un màxim de 10 anys. Les empreses que desenvolupen activitats de R+D 

en cooperació amb institucions locals d’educació superior poden optar per una exempció del 50%. 

Per altra banda, altres tipus d’empreses també poden gaudir d’aquestes exempcions del 50% si 

poden demostrar un alt nivell en innovació, com poden ser centres de desenvolupament de 

programari o centres d’R+D. 

Per sol·licitar aquesta exempció la candidatura s’ha de presentar al cantó corresponent a la 

residència fiscal. Si l’oficina responsable del cantó així ho determina, l’exempció serà proposada al 

Ministeri Federal d’Economia. 

Les condicions de l’exempció mai no podran superar les condicions de l’exempció estipulada en el 

tram cantonal de l’impost (terminis, duració, etc.). 

 

Estats Units d’Amèrica 

L’ordenament fiscal americà incorpora incentius a l’R+D des del 1981. Els incentius estan estructurats 

en tres parts, els crèdits fiscals (secció 41 del Internal Revenue Code), l’amortització accelerada 

(secció 174 del Internal Revenue Code) i els incentius estatals articulats a través de crèdits fiscals. 

 

Crèdits fiscals 

Als EUA s’implementen dos variants diferents per poder aplicar-se deduccions fiscals per a la R+D 

que es poden convertir en crèdits fiscals pels trams no consumits. Aquests dos mètodes són el 

Regular credit i el Alternative simplified crèdit (ASC) i els subjectes passius tenen llibertat per acollir-

se a un o altre règim. En línies generals, les despeses que poden ser qualificades com a R+D son els 

sous de persones relacionades en l’R+D, despeses en materials i consumibles directament afectes a 

projectes d’R+D, i el 65% de les despeses en R+D subcontractades a entitats nord-americanes, no 

sent despeses qualificades despeses subcontractades fora del país. Pel que fa al tipus concret de 

recerca, l’Internal Revenue Services ha publicat una guia que especifica quins tipus de recerca no 



Pàgina | 19  
Dr. Ignasi Belda 
Treball Final de Màster 

poden ser admesos (per exemple, recerca de mercats o recerca en ciències socials) i quins sí (per 

exemple, la major part dels casos de desenvolupament de programari) [10]. 

Cal tenir en compte que l’ús del crèdit fiscal està limitat anualment al 25% de la base imposable. 

Tanmateix, la part no consumida pot ser traslladat a l’exercici anterior o a vint exercicis posteriors. 

 

Regular crèdit 

La forma tradicional de calcular el crèdit meritat és la següent: En primer lloc cal computar el rati entre 

la despesa mitjana qualificable en R+D realitzada en el període 1984-1988 i els ingressos mitjans 

obtinguts en el període. Si l’empresa no existia en aquest període, sols es podrà calcular el crèdit 

fiscal pel mètode ASC. Una volta calculat el rati anterior, es multiplica pels ingressos obtinguts en els 

últims quatre exercicis a l’exercici actual. Aquesta xifra dona la “quantitat base”. Per tant, el crèdit 

meritat és el 20% de la despesa qualificable sobre la “quantitat base”. 

Posem un exemple pel supòsit 2015: 

Despesa mitjana qualificable en R+D en el període 1984-1988: 100 

Ingressos totals mitjans en el període 1984-1988: 500 

Ingressos mitjans en el període 2001-2014: 4.000 

“quantitat base”: 
100

500
× 4.000 = 800 

Despesa en R+D 2015: 1.000 

Crèdit fiscal: 20% x (1.000 – 800) = 40 

 

Alternative Simplified Credit 

L’ASC és un mètode simplificat pel càlcul del crèdit fiscal. L’ASC determina que la “quantitat base” és 

el 50% de la inversió en R+D qualificada mitjana en els últims tres exercicis fiscals. Per tant, tot excés 

sobre la base merita un crèdit del 14%. 

Vegem-ho de nou amb un exemple pel supòsit 2015: 

Despesa en R+D 2012: 850 

Despesa en R+D 2013: 900 

Despesa en R+D 2014: 950 
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Mitjana tres exercicis fiscals anteriors: 900 

“Quantitat base”: 50% x 900 = 450 

Despesa en R+D 2015: 1000 

Crèdit fiscal: 14% x (1000 – 450) = 77 

En qualsevol cas, ja siga el Regular crèdit o l’ASC, els imports són bastant menors als que estem 

acostumats en Europa, ja que la tònica als EUA és calcular el crèdit sobre els increments respecte 

una base mòbil. En canvi, en països com Espanya, l’increment també s’incentiva amb un 17% sobre 

la mitjana dels dos anys anteriors, però abans es parteix d’una gran base. 

 

Amortitzacions accelerades 

Segons la secció 174 del Internal Revenue Code, el 100% de les inversions en R+D es poden 

amortitzar anticipadament en un mateix exercici fiscal. Tanmateix, fer-ho té dues desavantatges. La 

primera és que si es fa, el possible crèdit meritat baixa del 20% al 13% de la despesa qualificable 

sobre la “quantitat base”. La segona desavantatge és que l’amortització accelerada fa pujar la 

“quantitat base” pels exercicis futurs. 

 

Incentius estatals 

D’altra banda, aproximadament dos terços dels estats que conformen el país també incorporen 

incentius per a l’R+D. Normalment, aquesta normativa estatal és idèntica amb la federal. Les úniques 

grans diferències són: 

 En la normativa estatal, normalment, les despeses incorregudes sols s’admeten si han estat 

efectuades dins de l’estat. 

 La forma en que es gestiona i merita el crèdit fiscal pot variar enormement entre estat i estat. 

 Els crèdits fiscals generats a nivell federal, normalment, no són reemborsables, mentre que 

els estatals sí. 

 En alguns estats, els crèdits fiscals generats a nivell estatal es poden comprar i vendre. 

A títol d’exemple s’han consultat els incentius fiscals de l’Estat de Califòrnia [11] i els de l’Estat de 

Massachusetts [12]. Mentres que a Califòrnia els incentius a l’R+D estatals son bastant fidels als 

federals, sols que amb alguns matisos respecte als tipus d’R+D admesos i uns tipus diferents de cara 

al càlcul del crèdit fiscal, l’Estat de Massachusetts desplega un profús sistema d’incentius que té poc 

a veure al el federal. Fins i tot, a Massachusetts hi ha un tipus d’incentius fiscals per les activitats 

d’R+D conduïdes únicament per empreses del sector biotecnològic. En aquest últim cas, curiosament, 
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l’incentiu hi és gràcies a la col·laboració entre l’autoritat fiscal de l’estat i l’agència publico-privada 

Massachusetts Life Sciences Center. Aquesta agència incentiva fiscalment a les empreses del sector 

en $25 milions anuals. És a dir, l’agència paga part dels imposts dels subjectes passius que 

compleixen amb uns determinats criteris científico-tecnològics, quelcom impensable a la legislació 

europea. 

 

Països Baixos 

En concordança amb altres legislacions properes, els Països Baixos tenen implementats els dos 

sistemes habituals per incentivar la R+D: les deduccions fiscals combinades amb crèdit fiscal, 

conegudes als Països Baixos com Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) i la patent 

box, coneguda als Països Baixos com Innovation Box. 

 

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk 

Les companyies que desenvolupen activitats d’R+D en els Països Baixos, es poden beneficiar d’un 

crèdit del 32% sobre les despeses de personal i altres despeses directament relacionades amb 

inversions en R+D, fins els primers 350.000 € en despesa. Les start-ups poden incrementar aquest 

percentatge fins el 40%. A partir dels primers 350.000 €, el crèdit és del 16% sobre la despesa 

realitzada. 

La llei exclou la recerca subcontractada d’aquest incentiu fiscal, ja que s’especifica que l’R+D s’ha de 

desenvolupar íntegrament a les instal·lacions del subjecte passiu. 

 

Innovation Box 

Pel que fa a l’Innovation Box, és un règim preferencial que determina que els beneficis obtinguts 

mitjançant actius intangibles sols tributen a un tipus del 5%, versus el tipus habitual que és del 25%. 

Els actius intangibles que poden beneficiar-se d’aquest esquema són els intangibles que estan 

protegits per una patent, ja siga dels Països Baixos o no, o altres intangibles que puguen haver 

nascut de projectes beneficiats pel WBSO. Per tant, programari i secrets industrials poden acollir-se a 

l’Innovation Box en tant i en quant ha estat fruit d’un projecte d’R+D. Tot i això, intangibles relacionats 

amb màrqueting i marques estan explícitament excloses de l’Innovation Box. 

Pel que fa a les rendes subjectes a l’Innovation Box, la llei determina que la patent deu contribuir, com 

a mínim, en el 30% de la generació del valor. S’admeten altres fonts de generació de valor fins a un 

70%, com podria ser coneixement de fabricació o coneixement de posta a punt. 
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En el cas d’empreses multinacionals s’admet que l’actiu haja estat creat a l’estranger, però l’R+D ha 

d’haver estat, com a mínim, dirigida des dels Països Baixos. 

 

Regne de Bèlgica 

El Regne de Bèlgica té, probablement, sistema fiscal d’incentius a la R+D+i més complet [13]. 

Aquests incentius estan fonamentats en el desplegament de huit règims preferencials, que són: 

Déduction pour revenus de brevets, Déduction pour investissement pour les actifs en R&D et brevets, 

Crédit d’impôt R&D, Dispense partielle de versement de Pr.P. sur les rémunérations payées aux 

chercheurs, Déduction pour personnel additionnel, Prime d’innovation, Régime des expatriés en R&D, 

Amortissements accélérés. 

 

Déduction pour revenus de brevets 

Aquest règim és el conegut a altres països com el Patent Box. En Bèlgica s’hi aplica una reducció del 

80% sobre les rendes derivades de la cessió de patents (Code des Impots sur les Revenus 1992, art. 

205/1 a 205/4). Una de les poques condicions que s’hi imposen per poder aplicar el règim és que el 

subjecte passiu continue desenvolupant o millorant els productes patentats, ja siga a Bèlgica o fóra 

del país, sempre i quan, el centre d’I+D+i siga propietat del subjecte passiu. El que es pretén evitar 

amb aquesta mesura és que entitats tipus holding es beneficien del règim preferencial sense que 

tinguen l’obligació de continuar invertint en I+D+i. Les empreses menudes estan exemples, però, 

d’haver de complir aquesta condició. 

El règim és aplicable a qualsevol tipus de patent, ja siga de desenvolupament propi o adquirida. 

Tanmateix, s’exclou de forma expressa altres drets de propietat intel·lectual com les marques, 

dissenys, models, expertesa, secrets industrials i altra informació relativa a experiències comercials o 

científiques. Tot i això, recentment, en l’equivalent a una consulta equivalent espanyola, l’autoritat 

fiscal belga ha aclarit que la transmissió de coneixement estretament relacionat amb una patent sí 

que podria acollir-se a aquest regim fiscal. 

 

Déduction pour investissement pour les actifs en R&D et brevets 

Aquest règim preferencial permet deduir-se el 13,5% del valor de les inversions en actius que 

promouen la inversió en R+D de nous productes o serveis, així com la inversió en patents adquirides 

o desenvolupades internament (Code des Impots sur les Revenus 1992, arts. 68 a 77). 
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En cas d’insuficiència de base, la deducció no consumida pot traslladar-se a exercicis futurs sense 

límit temporal (Code des Impots sur les Revenus 1992, art. 72). Tanmateix, sols es pot traslladar cap 

a exercicis futurs un màxim de 620.000 € o, si el total deduït excedeix els 2.480.000 €, el 25% del 

total. 

 

Crédit d’impôt R&D 

Aquest règim (Code des Impots sur les Revenus 1992, art. 289quater) obeeix a un esquema semblant 

al descrit en el règim de la Déduction pour investissement pour les actifs en R&D et brevets. També 

genera un crèdit del 13,5% sobre les inversions realitzades en actius que promouen la inversió en 

R+D de nous productes o serveis, així com la inversió en patents adquirides o desenvolupades 

internament. A més, ambdós règims són completament compatibles. La diferència pràctica entre els 

dos és que el crèdit calculat al Crédit d’impôt R&D es resta sobre la quota d’IS a pagar, mentres que 

el crèdit calculat a la Déduction pour investissement pour les actifs en R&D et brevets es resta al 

benefici abans del càlcul de l’IS. 

El crèdit no consumit després de 5 anys, pot ser reemborsat. 

 

Dispense partielle de versement de Pr.P. sur les rémunérations payées 

aux chercheurs 

Aquest règim preferencial és una exempció parcial sobre les retencions de l’impost de la renda de les 

persones físiques dels investigadors (Code des Impots sur les Revenus 1992, art. 275/3). No significa 

que el tipus impositiu dels investigadors siga menor, sinó que aquests es poden beneficiar d’unes 

retencions un 80% inferiors. 

Les empreses que es poden acollir a aquest règim són: 

 Aquelles que desenvolupen projectes de recerca amb universitats o centres de recerca de 

l’Espai Econòmic Europeu. 

 Les empreses que reben la qualificació de “Young Innovative Company”, és a dir, una 

empresa menuda, de menys de 10 anys, que invertisca, com a mínim, el 15% del total en 

activitats d’R+D i no resulte ser una concentració, restructuració o extensió d’una activitat 

anterior. 

 Les empreses que contracten investigadors dins d’unes línies concretes de recerca, com ara 

bé la medicina, biotecnologia o farmàcia en la regió walona o ciències industrials o agronomia 

en la regió francòfona. 

 



Pàgina | 24  
Dr. Ignasi Belda 
Treball Final de Màster 

Déduction pour personnel additionnel 

No podem dir que aquest règim preferencial siga un incentiu pur a la R+D+i. Tanmateix, al tenir certa 

relació amb la matèria, s’ha decidit incloure-lo en el present estudi. El règim, doncs, determina que els 

subjectes passius subjectes a l’IS poden gaudir d’una exoneració de 15.270 € en l’impost per unitat 

de personal contractada a Bèlgica a temps complet que es dedique a dirigir la secció de la gestió 

integral de la qualitat o la gestió de les exportacions (Code des Impots sur les Revenus 1992, art. 67). 

 

Prime d’innovation 

Aquest règim preferencial eximeix de tota tributació les primes pagades als treballadors en motiu 

d’una innovació realitzada per aquests (Llei del 10 d’agost 2015, arts. 27 i 28). Per tant, les primes 

que es poden acollir a aquest règim preferencial estan exemptes de tributació tant pel treballador com 

per l’empresari. Per poder acollir-se al règim la prima ha de complir les següents condicions: 

 Pel treballador, l’import de la prima no pot superar el seu salari mensual brut. 

 Per l’empresari, l’import pagat en primes no pot superar l’1% de la massa salarial total. 

 Sols un màxim de 10 beneficiaris poden rebre primes per un mateix projecte. 

 Les primes no poden ser percebudes per més del 10% dels treballadors. En cas de que 

l’empresa tinga menys de 30 empleats, seran 3 els beneficiaris màxims. 

 

Régime des expatriés en R&D 

Aquest règim (Circular Administrativa del 8 d’agost 1983) determina que els executius o directors de 

centres de recerca o laboratoris científics, de procedència estrangeres i temporalment desplaçats a 

Bèlgica estan exempts de tributar pels pagaments no recurrents que puguen rebre de l’empresari per 

sufragar certs aspectes com les matrícules escolars o els costs de re-allotjament. A més a més, 

també estan exempts de tributació per indemnitzacions que puguen rebre de l’empresa, amb el límit 

de 29.750 € per qualsevol d’aquests conceptes: 

 Diferències en cost de l’habitatge entre el país d’origen i Bèlgica. 

 Escolarització de fills en col·legis internacionals o privats fins al batxillerat (inclòs). 

 Un viatge anual al país d’origen. 

 Pèrdues sofertes si la casa en origen s’ha de llogar per un preu per sota del valor real. 

 Viatges per circumstàncies especials en cas de traspàs o malaltia de familiar. 

 Diferències de canvi. 

 Diferencies en la taxació. 

 Dos viatges anuals pels fills que estudien a l’estranger per visitar als pares. 
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Finalment, aquest règim també determina que aquests treballadors no tributaran a Bèlgica pels dies 

no treballats al país. 

Pel que fa a l’empresari, totes les despeses mencionades no estan subjectes als costos socials.  

 

Amortissements accélérés 

Finalment, l’ordenament fiscal belga també incorpora un règim d’amortització accelerada per les 

inversions en actius immaterials derivats de projectes d’R+D. En aquest cas, es permet una 

amortització lineal en tres anys en lloc d’en cinc anys (Code des Impots sur les Revenus 1992, art. 

63). 

 

Regne d’Espanya 
El sistema fiscal del Regne d’Espanya estructura els incentius a la economia del coneixement en tres 

mecanismes que, en gran mesura, són compatibles entre ells. El primer i més conegut dels 

mecanismes són les deduccions en la quota d’IS pel desenvolupament d’activitats d’R+D+i 

desplegades a l’art. 35 del TRLIS. El segon és la patent box, regulada a l’art. 23 del TRLIS. I, 

finalment, les bonificacions a la Seguretat Social del personal investigador regulades al RD 475/2014. 

Si bé és cert que les quotes a la Seguretat Social no són típicament considerades un vehicle 

impositiu, en aquest TFM s’ha decidit incloure una menció especial a aquestes pel gran impacte que 

tenen en el foment de la R+D+i. 

Pel que fa a les compatibilitats, la patent box és completament compatible tant amb les deduccions en 

la quota de l’IS pel desenvolupament d’activitats d’R+D+i, com amb les bonificacions a la Seguretat 

Social del personal investigador. Tanmateix, les deduccions i les bonificacions sols poden ser 

completament compatibles en aquells subjectes passius que hagen obtingut del conegut com Segell 

PIME Innovadora, segons disposa l’art. 6.1 del RD 475/2014. Per obtenir el Segell PIME Innovadora 

cal que la PIME complisca una de les tres següents condicions (art. 6.2 del RD 475/2014): 

a) Haver rebut finançament públic per la R+D+i en els últims tres anys. 

b) Poder demostrar el caràcter innovador del subjecte passiu mitjançant la pròpia activitat –per 

exemple, disposar d’una patent pròpia en explotació–. 

c) Haver obtingut alguna certificació oficial reconeguda pel Ministeri d’Economia i Competitivitat 

que certifique la capacitat innovadora. 

Segons l’art. 6.3 del RD 475/2014, la resta d’empreses també podran compatibilitzar les bonificacions 

i les deduccions però mai sobre un mateix investigador. Aquesta mesura ha anat variant notablement 

al llarg dels últims anys. Per exemple, en anys anteriors els subjectes passius havien de triar entre 
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aplicar les deduccions o les bonificacions per tot el personal. Ara, en canvi, les empreses que no 

disposen del Segell PIME Innovadora, poden compatibilitzar els dos règims sempre i quan no 

s’aplique simultàniament sobre el mateix investigador. 

 

Cessió d’actius intangibles 
El règim preferencial de la patent box és regulat en el Regne d’Espanya a través de l’art. 23 del 

TRLIS que s’intitula “Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles”, per tant, 

s’ha de recalcar que nom de patent box és una denominació oficiosa més que legal. 

La primera cosa a destacar de la patent box espanyola és que aplica únicament a les rendes de la 

cessió del dret d’ús o d’explotació de patents, dibuixos o models, plànols, fórmules o procediments 

secrets, de drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques (art. 

23.1 del TRLIS). Tanmateix, sorprèn que en l’art. 23.6 del TRLIS s’excloguen altres conceptes, com el 

programari, mentres que la normativa harmonitzadora de la OCDE inclou aquest concepte de forma 

expressa. 

El segon punt a destacar, és que aquest règim preferencial serà modificat en caràcter 1 de juliol del 

2016, tal i com disposa l’art. 62 la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat 

per l’any 2016. Aquesta modificació obeeix a l’harmonització suggerida per l’OCDE que s’ha analitzat 

en l’apartat anterior. Per tant, s’ha creat un règim transitori per aquelles cessions d’actius intangibles 

realitzades entre la Llei 14/2013, de recolzament als emprenedors i la seua internacionalització, i el 30 

de juny del 2016. El règim transitori estipula que aquestes cessions podran optar a la patent box tal i 

com està redactada a la Llei 27/2014 fins la finalització dels contractes, és a dir, únicament 

s’integraran en la base imposable d’IS el 40% de les rendes procedents de la cessió d’actius 

intangibles, sempre i quant l’empresa cedent  haja creat, al menys, el 25% del cost dels actius cedits. 

D’altra banda, el nou sistema de patent box que entra en vigor l’1 de juliol del 2016 estipula que les 

rendes procedents de la cessió o explotació d’actius intangibles (segons es defineix a l’art. 12.2 del 

TRLIS) tenen dret a una reducció en la base imposable en el percentatge que resulte de multiplicar 

per 60% el resultat del següent coeficient: 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙. 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑣. 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑢

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡. 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑣. 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑢
 

Pel que fa a la despesa qualificada, s’han d’incloure les despeses en les que ha incorregut l’entitat 

cedent –que és la beneficiaria del règim preferencial– directament relacionades amb la creació de 

l’actiu, incloent els derivats de la subcontractació amb tercers no vinculats. A més, seguint la 

recomanació de la OCDE, aquesta despesa es pot incrementar en un 30% sense que en cap cas el 

numerador puga superar el denominador. 
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Pel que fa a la despesa total, s’han d’incloure totes les despeses en les que s’ha incorregut, incloent 

tota subcontractació i, en el seu cas, les despeses d’adquisició de l’actiu. En cap cas s’inclourà en el 

coeficient despeses financeres, amortitzacions d’immobles o cap altra despesa no relacionada 

directament amb la creació de l’actiu. 

Per poder aplicar la reducció prevista en qualsevol de les dos configuracions del règim preferencial, 

l’antiga o la nova, cal que es complisquen les següents reduccions: 

a) Que el cessionari utilitze els drets d’ús o d’explotació el desenvolupament d’una activitat 

econòmica i que, en cas d’entitats vinculades, els resultats de la utilització no es materialitze 

en l’entrega de béns i serveis per el cessionari que generen despeses fiscalment deduïbles 

per l’entitat cedent. De fet, aquest punt esta àmpliament tractat i matisat a la jurisprudència, 

per exemple: Sentències del Tribunal Suprem de 30 de maig del 2002 i del 2 d’octubre del 

1999 o Consulta Vinculant V0363-16, entre d’altres. 

b) Que el cessionari no residisca en un paradís fiscal o en un territori de nul·la tributació, tret que 

siga un estat de la UE i el contribuent acredite que l’operativa respon a motius econòmics 

vàlids. 

c) Quan el mateix contracte de cessió incloga prestacions accessòries de serveis deurà 

diferenciar-se la contraprestació corresponent a aquests. 

d) Que l’entitat dispose dels registres comptables necessaris per poder determinar els ingressos 

i despeses corresponents als actius cedits. 

També, cal mencionar que la normativa (arts. 23.7 i 23.8 del TRLIS) permet que el subjecte passiu 

puga sol·licitar a l’Administració Tributària acords previs de valoració i qualificació d’actius així com 

acords de valoració en relació als ingressos procedents de la cessió dels actius, les seues despeses 

associades i les rendes generades en la transmissió. 

 

Comunitat Foral de Navarra 

La patent box està regulada a la Comunitat Foral de Navarra a l’art. 37 de la Llei Foral 24/1996, de 30 

de desembre, de l’Impost de Societats. De fet, el patent box en Navarra difereix substancialment, tant 

en el fons com en la forma, al patent box espanyol, ja es compare amb la redacció prèvia a 

l’harmonització de l’OCDE o amb la posterior. 

En primer lloc l’art. 37.1 de la citada llei aplica el règim preferencial als ingressos i no pas a les 

rendes
ix
. En segon lloc, els subjectes passius poden no integrar-se en la base imposable fins el 30% 

dels ingressos corresponents a la cessió dels actius intangibles sempre que la cessió es realitze en 

caràcter temporal i no impliquen l’alienació dels elements patrimonials corresponents. Finalment, 

s’estipula que el percentatge pot incrementar-se fins el 60% si l’actiu ha estat desenvolupat per la 

pròpia entitat. 
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D’altra banda, la Llei Foral 24/1996, de 30 de desembre, en el seu art. 37.4 introdueix altre règim 

preferencial diferent del patent box però que també involucra la explotació de la propietat industrial o 

intel·lectual. Concretament, aquesta normativa estipula que el contribuent pot reduir-se la base 

imposable en fins el 5% del preu d’adquisició o cost de producció de la seua propietat intel·lectual o 

industrial, en tant que la mateixa s’aplique en el desenvolupament d’una activitat econòmica, sempre 

que es dispose de la plena propietat de la mateixa i sense que aquesta reducció puga superar el 

0,5% del volum d’ingressos de l’activitat econòmica on és aplicada la citada propietat intel·lectual o 

industrial. A més, si la reducció no a superat aquest límit, el contribuent podrà reduir la diferència en 

concepte de compensació per la utilització de les marques registrades, generades i usades per 

l’entitat. 

 

Territoris històrics bascs de Guipúscoa, Biscaia i Àlaba 

El patent box queda regulat al País Basc [14] d’una forma molt similar al cas navarrès als art. 37 de la 

Norma Foral 2/2014, de 17 de gener, sobre l’Impost de Societats del Territori Històric de Guipúscoa, 

de la Norma Foral 11/2013, de 5 de desembre, de l’Impost de Societats del Territori Històric de 

Biscaia i la Norma Foral 37/2013, de 13 de desembre, de l’Impost sobre Societats del Territori Històric 

d’Àlaba. De fet, l’únic matis que introdueix la normativa basca respecte la navarresa és que el 

programari sí que pot ser subjecte a aquest règim preferencial si és un programa no estàndard, 

específicament desenvolupat i millorat pel contribuent i que presenta funcionalitats específiques 

personalitzades per al cessionari en relació al seu procés productiu. 

Finalment, cal dir que al territori Basc també existeix de forma idèntica el regim preferencial regulat a 

l’art. 37.4 de la Llei Foral de Navarra 24/1996, de 30 de desembre, mitjançant el qual el contribuent 

pot reduir-se la base imposable en fins el 5% del preu d’adquisició o cost de producció de la seua 

propietat intel·lectual o industrial. 

 

Deduccions en la quota d’IS 
Les deduccions en la quota d’IS per activitats d’R+D+i són un potent instrument que, a l’igual que la 

patent box, ha anat evolucionant al llarg dels anys en la legislació espanyola. Aquestes deduccions 

queden regulades als art. 35 i 39 del TRLIS i es divideixen en dos grans blocs: les deduccions per 

activitats d’R+D i les deduccions per activitats d’innovació tecnològica. 

Quan parlem d’aquestes deduccions el primer que cal remarcar són les definicions legals que 

diferencien R+D i innovació tecnològica [15], car les definicions a efectes d’aquest precepte legal no 

són necessàriament iguals a les definicions comunes que popularment s’utilitzen en el llenguatge 

col·loquial. En aquest context, la definició d’R+D és una novetat objectiva, mentres que la d’innovació 

tecnològica és una novetat subjectiva. És a dir, si un avanç científic o tecnològic és únic al món, de 

forma objectiva o, en altres paraules, de forma provada que això és així mitjançant l’ostentació d’una 
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patent o mitjançant l’elaboració d’un estudi sobre l’estat de l’art, aquest avanç podrà ser qualificat 

d’R+D –la llei no força la diferenciació entre recerca i desenvolupament al no tenir un tractament fiscal 

diferenciat–. Tanmateix, si l’avanç tecnològic no és únic al món sinó que simplement és un avanç 

subjectiu, és a dir, que és la primera volta que aquell subjecte passiu s’aplica aquell avanç tecnològic 

a la seua entitat però abans altres ja ho han fet a les seues entitats, aleshores la qualificació serà 

d’innovació tecnològica. 

En les definicions que es poden trobar als arts. 35.1.a i 35.2.a del TRLIS sobre R+D i innovació 

tecnològica, respectivament, sobten tres aspectes. El primer és que típicament el legislador havia 

restringit força el desenvolupament de programari per ser qualificat R+D. Tanmateix, en la redacció 

actual de la Llei, la definició és més ampla podent qualificar com a R+D la creació, combinació i 

configuració de programari avançat mitjançant nous teoremes i algorismes o sistemes operatius, 

llenguatges, interfícies i aplicacions destinades a l’elaboració de productes, processos o serveis nous 

o millorats substancialment. 

El segon aspecte a destacar és que, de forma sorprenent, s’assimila a una activitat d’R+D l’elaboració 

de mostraris pel llançament de nous productes i a innovació tecnològica l’elaboració de mostraris 

tèxtils, de calçat, d’adobament, de marroquineria, de joguines, de mobles i de fusta. 

I, finalment, el tercer aspecte que sobta en les definicions és que el legislador ha considerat que cal 

assimilar a l’R+D el desenvolupament de programari destinat a facilitar l’accés als serveis de la 

societat de la informació a les persones amb discapacitat quan es faça sense ànim de lucre
x
. 

La següent taula resumeix els percentatges de deducció en funció de les diferents partides 

comptables i la qualificació de les activitats on s’ha realitzat la inversió: 

 R+D Innovació tecnològica 

Investigadors qualificats i dedicats en exclusiva 42% – 

Inversions en elements d’immobilitzat material i intangible 8% – 

Altres despeses 25% 12% 

Excés sobre la mitjana dels dos anys anteriors +17% – 

Subvencions rebudes pels mateixos conceptes -100% -100% 

  

Totes aquestes despeses han de ser efectuades solament en els estats membres de l’Espai 

Econòmic Europeu –que inclou l’UE, Noruega i Islàndia–. 

Les deduccions obtingudes es poden aplicar fins 18 anys a partir del primer exercici que produïsca 

resultats positius i, per regla general, les deduccions aplicades en cada període impositiu no poden 

superar el 25% de la quota íntegra, a no ser que les despeses i inversions efectuades en R+D+i en 

l’exercici superen el 10% de la quota íntegra. En aquest segon cas, les deduccions aplicades poden 

ser fins al 50% de la quota íntegra (art. 39.1 del TRLIS). 
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No obstant l’anterior, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seua 

internacionalització va introduir la possibilitat de capitalitzar les deduccions obtingudes per activitats 

d’R+D+i (art. 39.2 del TRLIS). És a dir, en cas d’insuficiència de quota, el contribuent pot sol·licitar la 

devolució de la deducció aconseguida, amb una minoració del 20%. Això sí, el límit màxim de la 

devolució serà 3 milions d’euros anuals en els casos d’R+D+i i 1 milió d’euros en cas d’innovació 

tecnològica. 

Per poder sol·licitar aquesta devolució caldrà complir els següents requisits: 

a) Que haja passat un any des de la finalització del període impositiu en el que es va generar la 

deducció, sense que la mateixa haja estat objecte d’aplicació. 

b) Que la plantilla mitjana o, alternativament, la plantilla mitjana adscrita a activitats d’R+D+i no 

es veja reduïda des del final del període impositiu en que es va generar la deducció fins la 

finalització del termini al que es refereix la lletra c) següent. 

c) Que es destine un import equivalent a la deducció aplicada o abonada a despeses d’R+D+i o 

a inversions en elements de l’immobilitzat material o intangible exclusivament afectes a 

activitats d’R+D+i, en els 24 meses següents a la finalització del període impositiu en la que 

es fa la sol·licitud de l’abonament. 

d) Que l’entitat haja obtingut un informe motivat sobre la qualificació de l’activitat com R+D o 

innovació tecnològica o un acord previ de valoració de les despeses i inversions 

corresponents a les activitats. 

Addicionalment, si les despeses R+D+i superen el 10% de la xifra de negoci, el límit màxim de la 

devolució pot augmentar en 2 milions d’euros addicionals. Per tant, quedaria en un límit màxim de 5 

milions d’euros per la R+D i en 3 milions per la innovació tecnològica. 

Finalment, cal destacar la Consulta Vinculant a la D.G.T. de 7 de juny de 2013. En aquesta consulta 

es planteja un cas d’aplicació d’aquestes deduccions on el risc no recau sobre el contribuent sinó 

sobre un client i, tot i així, el contribuent pot aplicar-se les deduccions. Aquesta Consulta Vinculant va 

ser molt mediàtica en el seu moment ja que fins la seua publicació la doctrina entenia que un subjecte 

passiu que no assumira risc, per exemple, en un supòsit de recerca sota contracte de serveis, aquest 

no es podia aplicar les deduccions, mentres que a través d’aquesta Consulta Vinculant la D.G.T. obre 

la porta als contribuents que presten serveis de recerca. 

 

Comunitat Foral de Navarra 

La Comunitat Foral de Navarra, a l’art. 66 de la Llei Foral 24/1996, de 30 de desembre, de l’Impost de 

Societats, també incorpora deduccions per activitats d’R+D+i. A l’igual que el cas de la patent box, les 

diferències entre la normativa comuna i la foral de Navarra són substancials. 
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A continuació es mostra la taula on es resumeixen els percentatges de deducció en funció de les 

diferents partides comptables i la qualificació de les activitats on s’ha realitzat la inversió: 

 R+D Innovació tecnològica 

Investigadors qualificats i dedicats en exclusiva 50% – 

Recerca subcontractada a organismes públics 50% – 

Altres despeses 40% 15% 

Subvencions -100 % -100% 

 

Totes aquestes despeses han de ser efectuades solament en els estats membres de l’Espai 

Econòmic Europeu. 

Les deduccions obtingudes es poden aplicar fins 15 anys a partir del primer exercici que s’han 

generat resultats positius i es permet que el 100% de les deduccions obtingudes per aquest concepte 

puguen ser absorbides per la quota líquida (art. 72.3 de la Llei Foral 24/1996). 

 

Territoris històrics bascs de Guipúscoa, Biscaia i Àlaba 

Les deduccions per activitats d’R+D+i queden regulades al territori basc pels arts. 62, 63, 64 i 67 de la 

Norma Foral 2/2014, de 17 de gener, sobre l’Impost de Societats del Territori Històric de Guipúscoa, 

de la Norma Foral 11/2013, de 5 de desembre, de l’Impost de Societats del Territori Històric de 

Biscaia i la Norma Foral 37/2013, de 13 de desembre, de l’Impost sobre Societats del Territori Històric 

d’Àlaba. En aquest cas existeixen diferències notables tant amb el règim comú com amb el règim 

navarrès. 

A continuació es mostra la taula on es resumeixen els percentatges de deducció en funció de les 

diferents partides comptables i la qualificació de les activitats on s’ha realitzat la inversió: 

 R+D Innovació tecnològica 

Investigadors qualificats i dedicats en exclusiva 50% – 

Inversions en elements d’immobilitzat material i intangible 10% – 

Recerca subcontractada a organismes públics 50% 20% 

Obtenció de certificats de qualitat – 20% 

Altres despeses 30% 15% 

Excés sobre la mitjana dels dos anys anteriors +20% – 

Subvencions -100% -100% 

 

A diferència dels casos anteriors, la despesa pot efectuar-se fora de l’Espai Econòmic Europeu 

sempre i quan no supere el 25% de la inversió. 
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Les deduccions obtingudes es poden aplicar fins 15 anys a partir de quan s’han obtingut i les 

deduccions aplicades en cada període impositiu no poden superar el 45% de la quota íntegra (art. 

67.1). 

 

Bonificacions a la quota de la Seguretat Social 

Les quotes a la Seguretat Social no se solen considerar part del sistema impositiu, sinó més aviat, 

una assegurança que empleat i empresari han de pagar per cobrir determinades contingències. 

Tanmateix, la realitat és que les cotitzacions a la Seguretat Social, que no són potestatives, 

encareixen de forma significativa la mà d’obra i, per tant, la producció de béns i serveis. Per tant, en 

certa manera sí que es poden assimilar a un sistema impositiu, en aquest cas, proporcional al salari 

pagat per l’empresari. 

De fet, al Regne d’Espanya, les cotitzacions a la Seguretat Social també incorporen una important 

bonificació si l’empleat sobre el que recau la quota es dedica a tasques d’I+D+i. Aquesta bonificació 

ve regulada al RD 475/2014, de 13 de juny, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat Social 

del personal investigador. La bonificació consta d’una reducció del 40% en l’aportació patronal a la 

Seguretat Social per contingències comunes respecte al personal dedicat en exclusiva y per la 

totalitat del seu temps de treball a l’empresa a activitats d’R+D i innovació –tal i com es defineix a l’art. 

35 del TRLIS– i que estiguen inclosos dins dels grups de cotització 1, 2, 3 i 4 al Règim General de la 

Seguretat Social. Per dedicació en exclusiva s’entén que s’han de dedicar a tasques d’R+D o 

innovació un mínim del 85% de la seua jornada. El restant 15% es poden dedicar a tasques 

assimilables, com formació, divulgació o similars. La duració mínima del contracte per poder aplicar 

aquestes bonificacions és de 3 mesos. 

A l’art. 3 del RD 475/14 es determinen les exclusions que fan que no siga possible aplicar les 

bonificacions, però, bàsicament, l’exclusió és totes aquelles entitats que no són subjecte passiu de 

l’IS. Tampoc són compatibles les bonificacions en aquells casos on el beneficiari tinga explícitament 

subvencionat el personal investigador, incloent les quotes a la Seguretat Social. Igualment, les 

bonificacions no poden superar el 60% del cost salarial anual del contracte que es bonifica quan 

entren en concurrència amb altres mesures públiques de suport a l’ocupació. 

Segons l’art. 6 del RD 475/14 les bonificacions a les cotitzacions a la Seguretat Social són plenament 

compatibles amb les deduccions a l’IS regulades a l’art. 35 del TRLIS únicament per les PIMES 

intensives en I+D+i i reconegudes com a tal mitjançant el “Segell PIME”. Per obtenir el Segell PIME 

s’ha de complir algun dels requisits establerts a l’art. 6.2 del RD 475/14, que inclouen criteris tan 

amplis com disposar d’una patent pròpia en explotació o haver obtingut en els tres anys anteriors un 

informe motivat vinculant positiu a efectes de les deduccions regulades a l’art. 35 del TRLIS. 
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Pel que fa a la resta d’empreses, les bonificacions a la Seguretat Social i les deduccions a l’IS en 

matèria d’I+D+i no són compatibles per un mateix investigador, però el subjecte passiu pot escollir, 

per a cada investigador, si aplica un règim preferencial o l’altre. Aquesta normativa ha anat 

evolucionant amb els anys, ja que, en exercicis anteriors, les bonificacions i les deduccions eren 

totalment incompatibles i el subjecte passiu havia d’escollir si optava a un règim o l’altre per tots els 

seus investigadors en bloc. Ara, en canvi, es poden barrejar, fins i tot, en un mateix projecte, alguns 

investigadors que opten a un règim i altres a l’altre. 

Segons especifica l’art. 8 del RD 475/14, quan una mateixa entitat efectue  10 o més bonificacions al 

llarg de tres mesos en un mateix exercici, està obligada a presentar un informe motivat a la Tresoreria 

de la Seguretat Social en un termini màxim de 6 mesos des de la finalització de l’exercici fiscal. 

Aquests informes motivats, a l’igual que els informes motivats que certifiquen activitats d’R+D+i a 

efectes de l’art. 35 del TRLIS, són emesos per la Direcció General d’Innovació i Competitivitat. 

Finalment, cal dir que les bonificacions a la Seguretat Social apliquen per igual tant a les comunitats 

sotmeses al Règim Comú com als Territoris Forals, segons la Disposició Addicional Única del RD 

475/14. 

 

Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord 

El Regne Unit també disposa de dos mecanismes principals per incentivar l’R+D+i, per una banda, el 

règim preferencial de la patent box i les deduccions a l’impost de societats per activitats d’R+D, 

conegudes al Regne Unit com Research and Development tax relief. 

 

Patent Box 

La patent box britànica s’ha vist envoltada d’una forta polèmica en els últims anys. La polèmica 

sorgeix de la consideració que li donen molts països a aquest règim preferencial en ser un 

mecanisme perniciós per al trasllat de beneficis a jurisdiccions fiscalment més favorables –en aquest 

cas, cap a la britànica–. Tant és així que 11 de novembre del 2014, Alemanya va forçar una 

declaració conjunta amb el Regne Unit [16] en la que s’estipula la derogació de l’actual règim de 

patent box i s’introdueix un de nou en concordança amb les harmonitzacions de la OCDE. Per tant, el 

subjecte passiu beneficiari del patent box ha de poder demostrar d’alguna manera la realització 

d’activitats econòmiques substancials al país on gaudeix del règim preferencial i els beneficis meritats 

sols aniran en proporció a les despeses de desenvolupament de l’actiu en les que ha incorregut el 

contribuent. 
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Pel que fa als actius elegibles, sols es poden beneficiar del règim de la patent box els beneficis 

derivats d’aquells actius dels quals el subjecte passiu dispose la patent d’explotació en exclusiva 

atorgada per algun dels següents països: 

 Oficina de Patents Europea 

 Regne Unit 

 Àustria 

 Bulgària 

 República Txeca 

 Dinamarca 

 Estònia 

 Finlàndia 

 Alemanya 

 Hongria 

 Polònia 

 Portugal 

 Romania 

 Eslovàquia 

 Suècia 

Sobta, per tant, la manca en aquesta llista d’alguns països europeus com França, Itàlia, els Països 

Baixos o Espanya. D’altra banda, la novetat de la patent box britànica respecte a les d’altres 

legislacions és que els beneficis elegibles no són únicament els derivats de la cessió o transmissió 

dels actius esmentats sinó que també poden ser els beneficis obtinguts per compensacions, 

indemnitzacions o assegurances. 

Pel que fa a la transitorietat, de forma semblant al cas espanyol, l’antic règim estarà vigent de forma 

transitòria fins 30 de juny del 2021 o el 31 de desembre del 2016, segons si el subjecte passiu ha 

estat acollit al règim abans del 2 de gener del 2016 o entre aquesta data i l’1 de juliol del 2016, 

respectivament. A continuació s’exposen per separat l’antic règim i el nou. 

L’antic règim està regulat al CTA 2010, Part 8A, Capítols 1-7, seccions 357A fins 357GE. El que 

s’estipula és que el patent box genera una deducció de l’IS que s’ha de calcular amb la següent 

fórmula: 

𝑑𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó = 𝑝 × 𝐹𝑀 ×
𝑡−10%

𝑡
 , 

sent p el benefici elegible obtingut subjecte a la patent box; t  el tipus impositiu general d’IS i FM és un 

percentatge determinat en funció de l’any fiscal on s’aplique el benefici: 
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Període FM 

01/04/2013 a 31/03/2014 60% 

01/04/2014 a 31/03/2015 70% 

01/04/2015 a 31/03/2016 80% 

01/04/2016 a 31/03/2017 90% 

Des de 01/04/2017 100% 

 

D’altra banda, el nou règim està regulat al Finance Bill 2016 i, seguint la recomanació de la OCDE, 

utilitza el rati de nexe per calcular el benefici elegible: 

𝑁 =
𝑎+𝑏

𝑎+𝑏+𝑐+𝑑
  , 

sent a les despeses en R+D en les que ha incorregut el subjecte passiu, b les subcontractacions 

realitzades a terceres parts no vinculades, c sent els costs d’adquisició i d les subcontractacions 

contractades amb parts vinculades. Per tant, N és el benefici elegible, que sols tributa al tipus 

impositiu del 10%. 

 

Research and Development tax relief 

El Regne Unit, a l’igual que la majoria de països del seu context, també implementa un sistema de 

deduccions fiscals per a la R+D. Concretament, el Regne Unit articula aquestes deduccions a través 

de tres règims diferents. Per una banda està el SME Scheme, exclusivament per PIMEs, per altra el 

Above the Line Credit per qualsevol tipus de companyia, de fet, un mateix subjecte passiu pot usar en 

un mateix exercici fiscal els dos esquemes per les despeses de projectes diferents, i, finalment, el 

règim d’R&D Capital Allowances per inversions. Els projectes que poden ser qualificats per rebre 

aquests incentius fiscals són projectes que busquen avançar el coneixement en qualsevol camp de la 

ciència i la tecnologia a través de la resolució de incerteses científiques i tecnològiques, i no pas 

simplement avançant en el propi coneixement o capacitats del subjecte passiu
xi
. 

Les despeses que es poden d’un o l’altre esquema són: depeses de personal intern (CTA09/Ss1123 

& 1124), despeses de personal cedit per terceres entitats (CTA09/Ss1127 – 1132), materials 

(CTA09/Ss.1125 & 1126), per empreses farmacèutiques, pagament a voluntaris per estudis clínics 

(FA06/S28 & FA06/SCH2), consum d’aigua, energia o combustible (CTA09/Ss.1125 & 1126), 

programari (CTA09/Ss1125 & 1126) i subcontractacions (CTA09/Ss 1078, 1133 - 1136), de les quals 

es pot demanar una devolució del 65%. Per tots aquests conceptes la llei especifica múltiples matisos 

que caldria tenir en compte a l’hora de sol·licitar el benefici fiscal. En especial cal tenir en compte 

aquests matisos en cas de vinculació entre client-proveïdor ja que en alguns casos la despesa deixa 

de ser elegible en cas d’existir vinculació. D’altra banda, les deduccions que implementen el SME 
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Scheme i l’ATL Credit  sols estan pensades per la despesa corrent en projectes d’R+D. Per les 

inversions cal aplicar el règim d’R&D Capital Allowances. 

També cal tenir en compte que les empreses que aconsegueixen la qualificació R&D Advance 

Assurance, poden beneficiar-se d’aquests règims preferencials durant 3 anys sense que hisenda –

que en el Regne Unit es diu HM Revenue & Customs, HMRC– demane informació addicional
xii

. 

 

SME Scheme 

En el cas particular del SME Scheme, s’exigeix que la PIME siga la propietària final dels resultats del 

projecte d’R+D. També cal tenir en compte que, si la PIME ha rebut una subvenció per desenvolupar 

el projecte reconeguda com a tal per la Comissió Europea, no es pot aplicar aquest esquema. 

Tampoc es pot aplicar a aquest esquema si es treballa per encàrrec, és a dir, si el subjecte passiu és 

una entitat subcontractada. Ara bé, pel que fa al benefici d’aquest règim, aquest és del 230% del total 

de la despesa qualificada. És a dir, la despesa qualificada dedicada a activitats d’R+D pot ser deduïda 

de la base imposable en un 230%. A efectes de clarificar aquest mecanisme, que és diferent d’altres 

legislacions internacionals exposades fins ara, posarem dos exemples que l’HMRC té en la seva 

pàgina web [17], un en situació de beneficis i l’altre en pèrdues: 

 Exemple 1 (benefici) Exemple 2 (pèrdua) 

Despesa qualificada en R+D £20.000 £20.000 

Deducció addicional per R+D £20.000 x 130% = £26.000 £20.000 x 130% = £26.000 

Base imposable sense tenir 

en compte l’R+D 

£26.000 -£10.000 

Base imposable final £26.000 - £26.000 = 0 -£10.000 - £26.000 = - £36.000 

 

En cas de no tenir base suficient, les empreses beneficiaries del SME Scheme poden demanar la 

devolució parcial del crèdit fiscal generat (CTA09/Ss1054 – 1057). L’import que es pot sol·licitar és el 

més petit dels valors dels pagaments a la seguretat social –PAYE i NIC– de l’exercici fiscal o el 14,5% 

de la deducció addicional per R+D no consumida. 

 

Above the Line Credit 

Pel que fa al règim Above the Line Credit
xiii

 (Part 13 Chapter 5 CTA 2009), el mecanisme per calcular 

els beneficis és el mateix que el del SME Scheme, tanmateix, el benefici fiscal és del 110% en lloc del 

230% i el percentatge que es pot sol·licitar en cas d’insuficiència de base imposable és el 100% en 

lloc del 14,5% –sempre limitat als pagaments a la Seguretat Social– (Chapter 6A CTA 2009 S104B). 

Altres dos diferències importants entre els dos règims són que les entitats subcontractistes sí que es 
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poden beneficiar del règim Above the Line Credit (a contrario sensu) i que, les subvencions no tenen 

cap efecte  –ni cal restar-les de la despesa elegible– (a contrario sensu). 

 

R&D Capital Allowances 

Finalment, el règim d’R&D Capital Allowances és un règim pensat per amortitzar acceleradament les 

inversions en R+D, per exemple, per les inversions realitzades en la construcció d’un laboratori 

d’R+D. L’amortització accelerada pot ser de fins el 100% en un mateix exercici fiscal. Tres aspectes 

importants a tenir en compte ací són que: 

 Sols es pot beneficiar del règim d’R&D Capital Allowances el subjecte passiu finalista. És a 

dir, si una empresa A contracta a una empresa B la construcció d’un laboratori de recerca per 

ser usat per A, B no podrà pas beneficiar-se d’aquest règim (sentència Gaspet Ltd v Elliss 

[1987] 60TC91). 

 Les inversions en sòl no són qualificables per beneficar-se d’aquest regim. 

 Hi ha dos successos que eliminen el dret als beneficis fiscals del règim (CAA01/S443 - 

S444), la venda de l’actiu o la demolició o destrucció d’aquest. En cas que es done algun 

d’aquests successos, cal determinar el valor d’eliminació segons el reglament vigent i 

efectuar el corresponent ajust fiscal extracomptable. Curiosament aquest reglament 

especifica que els costs de demolició poden tenir-se en compte en l’ajust fiscal 

(CAA01/S445). 

 

República Federal d'Alemanya 

En paraules col·loquials
xiv

, podríem dir que Alemanya és un país molt innovador, és a dir, és un estat 

on hi ha una gran taxa de translació de la recerca bàsica cap al mercat. Aquest fet queda demostrat 

en les més de 25.000 patents anuals que es depositen a Alemanya. 

Per tant, en aquesta jurisdicció el legislador no considera que haja d’estar en l’agenda política 

l’incentiu de la R+D+i a través de mesures fiscals. 

En Alemanya, doncs, no hi ha implementat cap incentiu fiscal per a l’estímul de la R+D+i. 
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República Francesa 

França històricament gaudeix d’un potent sistema d’incentius fiscals a la I+D+i. De fet, segons fonts 

oficials [18], aquests incentius foren de 5.340 milions d’euros l’any 2015, la qual cosa converteix el 

sistema francès en un dels que més retorn té a efectes d’incentius. El sistema d’incentius que 

implementa la República Francesa està estructurat en tres règims preferencials, la patent box 

coneguda a França com Fiscalité allégée des brevets (literalment, fiscalitat rebaixada per a les 

patents), les bonificacions a l’IS, sistema conegut com Crédit d’impôt recherche (literalment, 

deduccions per recerca), normalment abreviat com CIR [19], i el règim de Jeune Entreprise Innovante 

o Jove Empresa Innovadora. 

 

Fiscalité allégée des brevets 

El sistema de patent box francès consta simplement de qualificar els ingressos obtinguts per la cessió 

d’una patent com un règim preferencial conegut com PVLT (Définition des plus-values et moins-

values à long terme). Aquest règim preferencial, regulat a l’art. 39.terdecies-1 del CGI, estipula que el 

resultat net de la llicència d’una patent a un tercer està sotmesa al règim PVLT sempre i quan el 

cessionari continue l’explotació de la patent durant tres anys. Pel càlcul del resultat net, en la part de 

les despeses, no sols s’han de tenir en compte les despeses de recerca o amortització d’altres 

patents adquirides pel desenvolupament de la patent llicenciada, sinó que també es poden computar 

les despeses relatives a la concessió de la gestió, com per exemple, les despeses de la recerca d’un 

concessionari o les despeses de la negociació. Quan un benefici està sota el règim de PVLT, significa 

que el tipus impositiu d’aquella part de la base imposable és del 15%, en lloc de l’estàndard. Aquest 

règim no és aplicable entre parts vinculades. 

D’altra banda, sorprèn, en contraposició a l’harmonització de l’OCDE, que el present règim sols pot 

ser aplicat a invencions que han estat patentades o que són patentades sota la legislació francesa, 

excloent, per tant, altres conceptes que podrien ser assimilables com, per exemple, el programari 

protegit per copyright  o els models d’utilitat. 

 

Crédit d'impôt recherche 

El CIR és un sistema de deduccions molt semblant a l’implementat a Espanya. De fet, el sistema 

espanyol fou construït agafant el francès com a model, ja que el sistema francès és del 1983. La seua 

antiguitat fa que el CIR tinga associada nombrosa jurisprudència que el legislador ha anat incorporant 

al llarg dels anys al cos legal i que la seua difusió entre els beneficiaris siga màxima. De fet, aquest 

últim element, la difusió, és un als que apunta l’extint Ministeri de Ciència i Innovació espanyol per 

explicar el relativament baix ús que tenen les deduccions fiscals per I+D+i a Espanya [20]. 



Pàgina | 39  
Dr. Ignasi Belda 
Treball Final de Màster 

El CIR ve regulat pels art. 244.quater.B del CGI, arts. 49.septies.F a 49.septies.N de l’annex III del 

CGI i el reglament està desplegat als art. R45 B-1 del Livre des Procédures Fiscales i al BIC - 

Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche sur le site des impôts. 

Pel càlcul del crèdit fiscal a la I+D+i que ofereix el CIR, el reglament determina que s’han d’anar 

computant totes les despeses elegibles i, una volta s’obté la base, s’apliquen els percentatges 

reglamentaris per obtenir el crèdit final. Les despeses elegibles són: 

Dotacions per amortitzacions: es poden incloure amortitzacions d’edificis destinats a la recerca. (art. 

244.quarter.B II del CGI i art. 49.septiens.I.a de l’annex III del CGI). 

Despeses de personal: l’art. 49.septies.G de l’annex III del CGI precisa la noció de personal de R+D 

que, bàsicament comprenen els investigadors i els tècnics de recerca. Cal tenir en compte que no 

totes les despeses de personal són elegibles, per exemple, els imposts sobre la base del salari, com 

la taxa per la formació, estan exclosos. D’altra banda, les despeses elegibles dels investigadors amb 

el títol de doctor que són contractats per primera vegada per fer recerca, computen el doble de cara la 

base del CIR durant els primers 24 mesos –aquest cas particular es coneix com el règim del jove 

investigador–. Finalment, cal citar la sentència del Consell d’Estat, del 25 de maig, nº 297280, en la 

que s’estableix la doctrina d’admetre a investigadors no titulats com a despesa elegible. 

Despeses de funcionament: Les despeses de funcionament, que no s’han de justificar, són el 75% de 

les dotacions per amortitzacions, el 50% de les despeses de personal i, en el cas particular del règim 

dels joves investigadors, el 200%. 

Despeses d’R+D subcontractades: Es poden incloure despeses subcontractades en qualsevol país de 

l’Espai Econòmic Europeu, sempre i quan, l’entitat a la que es faça la subcontractació estiga 

certificada pel ministeri francès encarregat de l’ensenyament superior i la recerca (art. 

244.quater.B.II.d, d.bis i d.ter del CGI). En cas de la subcontractació realitzada a organismes públics 

de recerca o fundacions d’utilitat pública reconeguda, la despesa que comptarà per la base del CIR 

serà el doble de la realment efectuada (art. 244.quater.B.II.c del CGI). Cal tenir en compte, però, que 

la partida global d’R+D subcontractada està limitada a 10 milions d’euros per any per subjecte passiu i 

2 milions addicionals en cas de subcontractació realitzada a organismes públics de recerca o 

fundacions d’utilitat pública reconeguda. 

Despeses relatives a la protecció de la propietat intel·lectual: Poden ser elegibles tant el cost del 

depòsit de noves patents, com les despeses de protecció i defensa de patents, com l’amortització de 

patents adquirides, com les assegurances contractades a aquest afer amb el límit anual de 60.000 € 

per contribuent (art. 244.quater.B.II i bis del CGI). 

Despeses relatives a la normalització: No són elegibles les despeses de normalització. Tanmateix, sí 

que són elegibles les despeses relatives a viatges oficials de reunions amb comitès de normalització 
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francesos, europeus o mundials (art. 244.quater.B.II del CGI i art. 49.septiens.I.bis de l’annex III del 

CGI). 

Despeses de vigilància tecnològica: Les despeses de vigilància tecnològica poden ser elegibles amb 

un màxim anual de 60.000 €, a no ser que l’empresa es dedique únicament a vigilància tecnològica, 

que en aquest cas, no és elegible (art. 244.quater.B.II.j del CGI i art. 49.septiens.I.quater de l’annex III 

del CGI). 

Pel que fa a les despeses que s’han de deduir de la base pel càlcul del CIR són: 

Subvencions: Ja siguen reemborsables o no. Per tant, un crèdit tou rebut d’una pública pel foment de 

la R+D+i, haurà de ser deduït de la base (art. 244.quarter.B.III del CGI). 

Despeses de consultoria: Les despeses de consultoria per obtenir el CIR s’han de deduir de la base. 

Bé, si és un import proporcional al benefici fiscal finalment obtingut per l’empresa, bé la major de les 

següents dos quantitats: 15.000 € o el 5% de les despeses elegibles menys les subvencions rebudes 

i deduïdes de la base del CIR (art. 244.quarter.B.III. del CGI). 

Una volta està calculada la base del CIR, l’art. 244.quater.B.I del CGI estipula que el crèdit fiscal és el 

30% d’aquesta base fins els primers 100 milions d’euros –50% si la base és generada a un territori 

d’ultramar– i el 5% a partir dels 100 milions. 

Pel que fa al reemborsament, les empreses de nova creació –màxim quatre anys–, les empreses en 

procés de liquidació judicial, les jóvens empreses innovadores i les PIMEs, poden sol·licitar un 

reemborsament immediat. En la resta de casos, el crèdit obtingut es pot compensar amb l’IS en els 

tres propers exercicis fiscals. Passat aquest temps, si no s’ha pogut consumir la totalitat del crèdit, 

aquest pot ser reemborsat. 

 

Crédit d'impôt en faveur de l'innovation  

Al marge del CIR, França implementa una especialitat del règim preferencial conegut com CII (Crédit 

d’Impôt en faveur de l’Innovation), regulat a l’art. 244.quater.B.II.k del CGI i el BOI-BIC-RICI-10-10-45-

20. Les despeses elegibles pel CII són: 

Dotacions per les amortitzacions de l’immobilitzat: Immobilitzat creat o adquirit en estat nou després 

de l’1 de gener del 2013 afectats directament a la realització d’operacions de concepció de prototips o 

plantes pilot. 

Despeses de personal: Personal involucrat de manera directa i en exclusiva a la realització de 

prototips o plantes pilot. 
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Altres despeses de funcionament: El 75% de les dotacions per les amortitzacions o el 50% del 

personal. 

Amortització de patents. 

Defensa de patents. 

Despeses per treballs de concepció de prototips o plantes pilot subcontractats a oficines d’enginyeria. 

La base límit pel CII per subjecte passiu per any són 400.000 € i el crèdit generat és el 20% d’aquesta 

–40% si la base és calculada en els territoris d’ultramar–. 

Finalment, cal mencionar que, de forma similar a la que passa en el cas espanyol, la confecció de 

noves col·leccions tèxtils o d’adobament de cuir s’assimilen a processos d’innovació i, per tant, son 

subjectes de ser incentivats mitjançant el règim preferencial del CII amb les especialitats 

determinades per la Llei. Aquestes especialitats queden fora d’objecte d’estudi d’aquest TFM. 

 

Jeune Entreprise Innovante 

A més dels dos règims preferencials esmentats, el patent box i el CIR, la República Francesa també 

ha desenvolupat l’Estatut de Jove Empresa Innovadora (Décret n° 2004-1067 de 6 d’octubre 2004), 

com altres països de l’entorn
xv

. En aquest cas, estar sotmès a aquest règim implica importants 

beneficis fiscals i, per tant, també és objecte d’estudi d’aquest TFM. El règim de la Jeune Enterprise 

Innovante (JEI) consta d’un potent conjunt d’incentius destinats a recolzar a les jóvens empreses 

intensives en I+D que, a més, és plenament compatible amb el CIR. 

Els requisits per poder ser considerat JEI és ser una PIME independent de menys de 8 anys, 

realment nova, que puga demostrar unes inversions en I+D iguals o superiors al 15% de totes les 

despeses d’explotació. També poden ser considerats JEI els professionals autònoms. En aquest 

segon cas, els beneficis fiscals apliquen sobre l’impost sobre la renda de les persones físiques. 

Els beneficis fiscals de les JEI són quatre: 

Seguretat Social: Hi ha una exempció total a les càrregues socials dels investigadors, tècnics, gestors 

de projectes, defensors de la propietat intel·lectual, personal encarregat de assajos precomercials i 

directors generals i assimilats (Décret n° 2004-581 de 21 juny 2004). Els dos únics límits són 4,5 

voltes el salari mínim o 5 voltes el sostre màxim de la Seguretat Social. 

Impost de societats: Hi ha una exempció total el primer any el primer any i del 50% el segon (Décret 

n° 2004-1067 de 6 d’octubre 2004). 

Imposition forfaitaire annuelle: Exempció total mentres es conserve la qualificació JEI. Aquest impost 

ve a ser un pagament a tant alçat que fan els subjectes passius subjectes a l’impost de societats. Tot i 
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que, val a dir que des de l’1 de gener del 2014, aquest impost ha estat suprimit per tots els 

contribuents. 

Impost sobre els béns immobles: Subjecte a la decisió dels governs territorials, les empreses JEI 

poden tenir una exempció total en aquest impost durant els set anys que dura la qualificació. 

Finalment, cal mencionar que el règim JEI està subjecte al reglament de minimis (reglament UE No 

1407/2013 de la Comissió). Aquest reglament estipula que una entitat no pot rebre més de 200.000 € 

en ajuts subjectes a minimis en una finestra de tres anys. 

Pel que fa a la fiscalitat dels socis, les plusvàlues obtingudes per la venda d’una JEI tributen en 

l’impost de la renda de les persones físiques després d’aplicar uns coeficients d’abatiment, que són 

del 50% si la tinença de les accions ha estat menor de 4 anys, del 65% si la tinença ha estat entre els 

4 i els 8, i del 85% si la tinença és entre els 8 i els 10 anys. 

 

República Italiana 

A l’igual que la majoria de països de l’entorn, Itàlia implementa dos règims preferencials per l’estímul 

de l’R+D+i. Per una banda estan els crèdits fiscals per l’R+D (credito d'imposta per attivita' di ricerca e 

sviluppo) i per l’altra el patent box. 

 

Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo 

El decret llei del 27 de maig del 2015 de la República Italiana és el que regula la versió vigent aquest 

règim preferencial que fou introduït en Itàlia per primera volta en l’exercici fiscal 2014. A Itàlia, els 

subjectes passius poden obtenir un crèdit fiscal no reemborsable equivalent al 50% de l’increment 

sobre la mitjana dels tres últims exercicis de les despeses en personal qualificat dedicat a activitats 

d’R+D o col·laboracions amb universitats i centres de recerca. També, els subjectes passius poden 

afegir al crèdit el 25% de l’increment sobre la mitjana dels tres últims exercicis les despeses en 

amortitzacions d’elements afectes a activitats d’R+D –amb un cost superior als 2.000 €– i adquisició 

de coneixements externs, per exemple, l’adquisició de patents externes. 

Per a les definicions d’R+D, el decret italià fa referència a l’armonització de l’OCDE del Manual de 

Frascati [7]. 

Segons l’art. 5 del decret llei del 27 de maig del 2015, l’import màxim del crèdit fiscal és 5 milions 

d’euros i sols es pot sol·licitar el benefici fiscal si es supera la inversió mínima en R+D de 30.000 € i, a 

més, la inversió del present exercici fiscal supera la mitjana de la inversió dels tres exercicis anteriors. 
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Patent Box 

Pel que fa al règim del patent box, aquest queda regulat per l’art 1, paràgrafs 37 a 43 de la llei del 23 

de desembre del 2014 número 190 (Legge di Stabilità). La legislació italiana a aquest respecte és 

compatible amb l’harmonització suggerida per l’OCDE ja que respecta el concepte del “rati de nexe”. 

El benefici fiscal que es pot obtenir a Itàlia és una exempció parcial pels ingressos obtinguts gràcies 

als actius intangibles, ja siguen patents o fórmules assimilades, com podrien ser processos, fórmules, 

coneixement o informació. Fins i tot, els ingressos derivats de marques, si han estat objectes de 

processos de R+D, podrien quedar afectes a aquest règim. L’exempció obtinguda és del 30% per 

l’exercici 2015, del 40% per l’exercici 2016 i del 50% pel 2017 en endavant. 

Per poder acollir-se al règim, la llei exigeix que el subjecte passiu desenvolupe activitats d’R+D, ja 

siga de forma directa o en cooperació amb universitats. 

Finalment, la implementació d’aquest règim preferencial a Itàlia incorpora una novetat a nivell mundial 

i és que el 100% dels ingressos que es poden beneficiar de la patent box queden exempts si es 

reinverteixen en un 90% en altres processos d’R+D en, com a màxim, dos anys fiscals des de 

l’aplicació del benefici fiscal. 

 

Conclusions 

En aquest TFM s’han recollit i analitzat diferents legislacions de països desenvolupats al voltant dels 

estímuls fiscals per a l’R+D. Com és natural, les legislacions a aquest respecte varien notablement de 

jurisdicció en jurisdicció, tot i els esforços dels organismes para-estatals, com la OCDE o la UE, en 

voler harmonitzar les citades regulacions. L’explicació òbvia per aquesta gran heterogeneïtat és que 

el legislador de cada jurisdicció ha d’implantar polítiques per contrarestar les carències del seu 

territori. Així trobem, per exemple, en tan sols 900 km de distància, polítiques tan dispars com la 

espanyola, on hi ha una híper-estimulació fiscal de l’R+D, i l’alemanya, on no ni ha cap estímul en 

aquest àmbit. Per tant, els estímuls s’han d’analitzar com a tals, és a dir, els incentius són una causa 

necessària però no suficient per tal de provocar l’efecte desitjat i no pas una conseqüència –un país 

no té una bona taxa de transferència tecnològica perquè té un bon sistema d’incentius, sinó que amb 

un bon sistema d’incentius, potser s’aconsegueix implantar una bona taxa de transferència 

tecnològica–. 

D’altra banda, sobta com els estats tracten d’influir en la política d’altres estats del seu entorn a través 

de les prescriptives harmonitzacions o, en el cas més extrem, el cas d’Alemanya i Regne Unit [16], on 
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el primer força el segon a seguir unes regles bàsiques en el règim preferencial de la patent box, 

mentres que Alemanya no té cap interès polític en implementar els citats incentius al seu territori. 

També sobta com els estats han signat els tractats d’harmonització per, després, a ulls de l’autor del 

present TFM, incomplir les citades harmonitzacions. Sols per posar dos exemples extrems i propers, 

un d’incompliment lleu i l’altre d’incompliment greu, tenim el cas de la normativa espanyola en el 

territori de règim comú, on no s’accepten els ingressos derivats de la transmissió de programari en el 

règim preferencial de la patent box, mentres que a la normativa harmonitzadora s’inclou aquest 

concepte de forma expressa; o el cas de Navarra, que incompleix flagrantment tota l’harmonització 

dictada per l’OCDE en matèria de patent box en múltiples aspectes. 

Baixant més al detall de les diferents legislacions, també hi ha un gran conjunt de diferències 

remarcables entre els diferents territoris que cal subratllar. Per començar, s’observen importants 

divergències entre els aspectes tecnològics o disciplines científiques incentivades. Continuant en el 

cas d’Espanya, el programari no es pot beneficiar dels incentius introduïts per la patent box, mentres 

que a la majoria de legislacions sí que s’incentiva aquest cas o, en el cas de Canadà, la recerca en 

ciències socials i la recerca en humanitats està vetada dels incentius fiscals, sense que aquest veto 

s’estenga a altres territoris. 

De la mateixa manera, i ara analitzant als investigadors, s’ha de remarcar les grans diferències de les 

diferents legislacions. Alguns països com Espanya exigeixen titulacions i dedicació en exclusiva, 

mentres que altres, com els Països Baixos, equiparen les titulacions a l’experiència investigadora. 

També trobem diferències en el tractament de les despeses subcontractades a organismes públics 

d’investigació (OPIs). Per exemple, tenim en el cas de França, on la despesa subcontractada a OPIs 

computa el doble en la base del crèdit fiscal o casos com el del Països Baixos, on no s’accepta 

despesa subcontractada. 

Finalment, hem de fer notar les múltiples diferències comptables que existeixen al voltant dels 

incentius, és a dir, topalls màxims o mínims, possibilitats de reemborsaments, possibilitat d’utilitzar el 

crèdit fiscal en anys anteriors –com en el cas dels Estats Units– o posteriors –cas espanyol: 18 anys a 

partir del primer any on es generen beneficis–, o possibilitat de compravenda dels crèdits meritats 

com passa en alguns estats dels Estats Units. 

En conclusió, en aquest treball hem observat com el legislador de cada territori ha dissenyat els 

incentius fiscals en concordança amb les mancances de cada país. En Espanya, per exemple, hi ha 

una gran dèficit en R+D empresarial i en transferència tecnològica, per això el sistema d’incentius 

fiscals de l’R+D en Espanya és tan favorable. D’altra banda, aquest problema espanyol no s’extrapola 

al cas particular del programari, ja que, per exemple, Espanya és una potència exportadora en serveis 

de tecnologies de la informació –en el 2015, segons dades de l’INE, les tecnologies de la informació 

van representar el 17% de les exportacions espanyoles en el 2015– i per això, probablement, el 
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programari no es pot beneficiar d’alguns incentius fiscals a l’R+D espanyols. De fet, per tant d’explorar 

els límits de la inclusió del programari en el sistema d’incentius fiscals espanyol, l’autor del present 

TFM ha redactat i tramitat una consulta vinculant a la D.G.T., en data 11 de desembre del 2015. 

Malauradament, encara no ha eixit publicada la resposta. La consulta vinculant tramitada s’adjunta a 

l’Annex A. 

 

 

A continuació es mostren diverses figures de gran rellevància per la valoració del millor esquema 

d’incentius fiscals. La primera d’elles, (fig. 1), d’elaboració pròpia a partir de diverses fonts oficials [20-

24], reflecteix les deduccions aplicades en R+D a través de deduccions fiscals, és a dir, sense 

incloure patent box ni altres tipus d’incentius fiscals
xvi

. Per l’elaboració de la gràfica s’han buscat 

dades de tots els països analitzats, però, a nivell oficial, sols s’han trobat les dades representades. 

 

Figura 1: Deduccions fiscals en R+D sol·licitades.  

Com es pot veure, els beneficis fiscals, en valor absolut, són radicalment diferents país a país. Però, 

per poder fer una anàlisi, les dades s’han corregit en funció del PIB de cada país (segons càlculs del 

Banc Mundial, 2010). 
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Figura 2: Deduccions fiscals en R+D sol·licitades corregides per PIB. 

 

Com es pot veure, tot i les diferències entre els diferents països en quant a PIB, les proporcions es 

mantenen bastant i Espanya passa a ser l’últim país de la llista. Per aquest motiu, probablement, en 

els últims anys la legislació espanyola ha experimentat una millora agressiva que, des del punt de 

vista de l’autor del present TFM, ha esdevingut en el millor sistema d’incentius fiscals a l’R+D del 

món. De fet, l’OCDE també té la mateixa opinió [25] (fig. 3). 
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Figura 3: Figura extreta de [22]. L’eix de les abscisses reflecteix la “bondat” del sistema global 

d’incentius fiscals –és a dir, contemplant tots els incentius i no sols les deduccions en IS– per 

a l’R+D de cada país. Com es pot veure, Espanya és el millor país i Alemanya el pitjor, en 

concordança amb les conclusions de l’autor del present TFM. 

És una llàstima que la web de l’Agència Tributària espanyola no desglosse les dades dels beneficis 

fiscals per R+D per poder analitzar l’impacte dels últims canvis legislatius –2013– en aquesta 

matèria
xvii

. Tot i així, tant pels percentatges de deducció, com per l’abast dels incentius, com per les 

múltiples vies en que s’incentiva l’R+D: deduccions en IS, bonificacions a la seguretat social i patent 

box, pensem que el sistema espanyol actual és el més beneficiós dels analitzats. Això sí, alguns dels 

topalls imposats –per exemple, màxim de 3 milions d’euros de reemborsament del crèdit fiscal en 

R+D– fan que el principal beneficiari siguen les PIMES que, d’altra banda, conformen el 90% del teixit 

empresarial del país. 

En conclusió, després de l’anàlisi i exhaustiu dels incentius fiscals de l’R+D de 10 països del nostre 

entorn, podem afirmar que la legislació espanyola és la més favorable dels casos estudiats. El 

present document pot servir, a més, com a font d’innovacions legislatives pel legislador espanyol per 

tal d’implementar algunes millores no presents en la nostra jurisdicció però molt implantades a altres 

territoris, com per exemple, la compravenda de crèdits fiscals o la possibilitat d’aplicar el crèdit fiscal a 

exercicis ja vençuts. 
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Annex A: Consulta Vinculant tramitada 
 

Ilmo. Sr. 

 

XXXX, provista de NIF XXX, con domicilio en XXX y actuando en su nombre y representación Dr. 

IGNASI BELDA REIG, XXX, según escritura de nombramiento de administrador de fecha XXX, 

otorgada ante el Notario D. XXX cuya copia simple se acompaña. 

 

DICE:  

 

Que al amparo de lo dispuesto en los artículos 88 y 89 de la Ley 58/2003, Ley General Tributaria, 

procede mediante el presente escrito a formular Consulta, basada en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Primero.- 

 

La entidad consultante XXX es una compañía biotecnológica dedicada a la investigación, desarrollo y 

comercialización de nuevas tecnologías físico-químicas punteras a nivel mundial para acelerar el 

desarrollo de nuevos fármacos. 

 

Segundo.- 

 

La entidad XXX ha creado unos procedimientos únicos a nivel mundial que permiten determinar de 

forma teórica los mecanismos de acción de nuevos candidatos a fármaco, aspecto fundamental en el 

desarrollo de nuevas terapias biomédicas. El desarrollo de estos procedimientos se ha visto 

beneficiados por las pertinentes deducciones fiscales a la I+D (art. 35 del TRLIS) y han sido 

certificadas con el correspondiente Informe Motivado de contenido y ejecución con la calificación de 

I+D (Expediente XXX). 

 

Tercero.- 

 

Los procedimientos científicos investigados se han desarrollado en una tecnología informática 

(software) para su óptima comercialización, con la marca XXX. La entidad comercializa la tecnología 

a sus clientes mediante dos modalidades: a) cesión perpetua, definitiva, irrevocable, intransferible y 

no exclusiva por la cual los cesionarios pagan una cuota única por el disfrute de la tecnología; y b) 
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cesión mensual, intransferible y no exclusiva, por la cual los cesionarios pagan una cuota mensual 

durante los meses de disfrute de dicha cesión temporal. 

 

En base a los anteriores antecedentes el firmante de este escrito procede a realizar la siguiente: 

 

CONSULTA 

 

1. Si los ingresos derivados de la cesión perpetua de XXX se pueden acoger a los beneficios 

fiscales introducidos por el art. 23 del TRLIS por el cual se reducen las rentas procedentes de 

determinados activos intangibles.  

 

2. Si los ingresos derivados de la licencia mensual de XXX se pueden acoger a los beneficios 

fiscales introducidos por el art. 23 del TRLIS por el cual se reducen las rentas procedentes de 

determinados activos intangibles. 

 

La consulta, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 88 de la Ley 58/2003 General 

Tributaria, se formula antes de la finalización del plazo establecido para el ejercicio de los derechos, 

la presentación de declaraciones o autoliquidaciones o el cumplimiento de otras obligaciones 

tributarias. 

 

Asimismo, los hechos consultados no han sido objeto de tramitación de ningún procedimiento, 

recurso o reclamación iniciado con anterioridad. 

 

En su virtud, 

 

A V.I. SOLICITO, tenga por presentado este escrito y por formulada consulta tributaria en los 

términos previstos en los artículos 88 y 89 de la Ley General Tributaria. 

 

En Barcelona a 11 de diciembre de 2015. 

 

 

Firmado: Dr. IGNASI BELDA REIG 

  

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

C/ Alcalá 5 

MADRID 
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i
 Espanya és un bon exemple de l’existència d’aquestes diferencies internes, amb el País Basc i 

Navarra amb els seus respectius règims forals o les Illes Canàries amb la Zona Especial Canària com 

a règim especial de l’Impost sobre Societats. Amb els Estats Units d’Amèrica trobem altre gran 

exemple. 

ii
 En especial, es farà referencia a la nova normativa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). 

iii
 El concepte de venda off-line s’entén com la venda d’un bé físic per internet, mentre que una venda 

on-line correspon a la venda d’un bé immaterial o la prestació d’un servei per internet. Un exemple de 

venda off-line seria la venda d’un llibre de paper per internet (Amazon). Un exemple de venda on-line 

seria el lloguer d’una pel·lícula per ser visualitzada per internet (AppleTV) o la subscripció a un portal 

de cites (AshleyMadison). 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=6cc9090acfe5c210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=d9581f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=6cc9090acfe5c210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=d9581f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-research-and-development-tax-relief-for-small-and-medium-sized-enterprises
https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-research-and-development-tax-relief-for-small-and-medium-sized-enterprises
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iv
 Com es comentarà més tard, al nostre entendre, la normativa espanyola adaptada a l’harmonització 

de l’OCDE que s’ha aprovat en la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, no s’adequa a l’harmonització. 

v
 Aquest tipus d’empreses, bàsicament, són empreses controlades per persones –físiques o 

jurídiques– canadenques. 

vi
 Aquestes quatre províncies representen el 85% de la població de Canadà. 

vii
 La fórmula és tan complexa i té en compte tantes variables, que la pròpia llei conté diversos 

exemples. Una forma de legislar, sens dubte, no vista a altres legislacions europees com, per 

exemple Espanya. 

viii
 Un motiu de renuncia són possibles incompatibilitats amb el crèdit federal, que és més avantatjós. 

ix
 De fet, l’antiga normativa espanyola sobre el patent box també s’aplicava sobre els ingressos, però 

va ser modificada en pro de l’harmonització internacional. 

x
 I aquest fet sobta no sols per la raresa de qualificar una cosa que no és R+D com a tal, sinó també 

pel fet que haja de ser sense ànim de lucre, ja que si no hi ha ànim de lucre, rarament es pagarà IS. 

xi
 Per tant, segons aquesta definició, la innovació no podria ser beneficiaria d’aquest règim 

preferencial. 

xii
 Això vindria a ser un equivalent a l’informe motivat espanyol. 

xiii
 El règim Above the Line Credit  ha substituït l’1 d’abril del 2016 el règim d’R&D Expenditure Credit. 

xiv
 No convé utilitzar el terme “innovació” en el sentit col·loquial, és a dir, translació de recerca bàsica 

al mercat, per tal de no entrar en problemes semàntics amb altres definicions jurídiques del terme. 

xv
 En el cas espanyol, el segon apartat de la disposició addicional tercera de la Llei 14/2011, d’1 de 

juny, de la Ciència, Tecnologia i la Innovació, dicta que en el termini d’un any des de l’aprovació de la 

Llei 14/2011, s’ha d’aprovar l’Estatut de la Jove Empresa Innovadora. Tanmateix, cinc anys després, 

encara no s’ha creat aquest estatut. 

xvi
 La conversió lliura esterlina – euro s’ha calculat a 1,3 de forma constant en tot el període. 

xvii
 Font consultada: www.agenciatributaria.es: La Agencia Tributaria > Memorias y estadísticas > 

Estadísticas > Estadísticas por Impuesto > Impuesto sobre Sociedades > Cuentas anuales en el 

Impuesto sobre Sociedades > Estadísticas Año X > Liquidación > Total > Total por Comunidad 

Autónoma y Sector: Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS. Les deduccions d’aquests 

capítols incorporen molts aspectes i no estan desglossats. Per tant, no podem saber les deduccions 

aplicades per activitats d’R+D. 

http://www.agenciatributaria.es/

