Financování inovací
v České republice
ODPOČET NA PODPORU
VÝZKUMU A VÝVOJE

Úvodní slovo Ayming
Systematické využívání odpočtu na výzkum a vývoj je strategickým
nástrojem pro zvyšování konkurenceschopnosti vaší společnosti.
Vážení obchodní partneři,
v České republice je možné již od roku 2005 využít tzv. daňový odpočet na výzkum
a vývoj. Pro některé manažery je tento daňový odpočet zejména jen zajímavou slevou
na dani z příjmu. A vlastně proč ne. Pro ostatní, a mezi ně se počítám i já, je to ale také strategický nástroj pro zvyšování konkurenceschopnosti firmy. Pokud je systematicky, efektivně,
a samozřejmě v souladu s platnou legisativou využíván. A využíván je stále více. Společně
s dotacemi se stal hlavním nástrojem financování fiemních inovací v ČR.
A proč je VaV odpočet firmami tak oblíbený? Protože je na něj právní nárok, jeho maximální
výše není omezena a lze ho využívat každoročně pro mnoho různých typů inovativních projektů
a ve všech odvětvích průmyslu a slu-žeb. Jeho správné uplatnění však vyžaduje technickou expertízu
při posouzení uplatnitelnosti projektů a přípravu potřebné dokumentace. To je hlavní důvod, proč firmy
v ČR spolupracují s Ayming (dříve Alma CG), která se na poradenství v oblasti VaV odpočtu specializuje
na mezinárodní úrovni již 30 let.
A co míním specializací Ayming (dříve Alma CG)? Tým technických konzultantů pro VaV odpočet, mnoho let
vytvářené know how, ověřenou metodologii, praktické zkušenosti získané při přípravě technických zpráv i následné obhajobě a spolehlivé garance. Ale především více než 320 klientů a tisíce úspěšně uplatněných projektů
v České republice. I proto můžeme naší expertíze důvěřovat a naše služby poskytovat pouze na základě sjednané
odměny ze zajištěné úspory. Proto našim službám věří také naši klienti. A v budoucnu možná i vaše společnost.
Mgr. Kristina Šumichrastová
Ředitelka společnosti
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Odpočet na podporu výzkumu a vývoje
Každá společnost v ČR má při splnění legislativních podmínek
zákonný nárok na využití odčitatelné položky na VaV.
Legislativní rámec

Uplatnitelné výdaje

Výpočet úspory

Dle § 34 odst. 4 a 5 a novely § 34
a - c zákona o daních z příjmu může
každý poplatník odečíst od základu daně až 110 % výdajů vynaložených na realizaci projektů výzkumu
a vývoje

Mzdy včetně zákonných odvodů

Vyčíslené výdaje na realizaci projektů VaV se v podobě
odečitatelné položky podruhé odečtou od základu daně

Materiál
Odpisy

Aktuální sazba daně z příjmů právnických osob je 19%

Splátky finančního leasingu
V ČR součástí legislativy již od roku
2005, v roce 2014 a 2016 novelizace.
zaměřená na zvýšení podpory VaV

Certifikace výsledků výzkumu
a vývoje

Upraveno pokynem Ministerstva
financí D - 288

Které projekty lze uplatni k VaV odpoctu?
Lze uplatnit projekty v oblasti průmyslu i služeb, a to projekty:

Produktové
Procesní

Z každého 1000 000 Kč uplatněných výdajů

Energie a telekomunikace

Technologické
Environmentální

Možnost
kumulace
úspory
do dalších let v případě ztráty

Základními kritérii pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních činností jsou:

Přítomnost ocenitelného prvku novosti
Vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty

Projekty VaV
Ocenitelný
prvek novosti

ANO

• Nové nebo vylepšené produkty,
technologické postupy, materiály
atp.
• Atypické, komplikované
a nestandardní zakázky
• Zlepšování parametrů kvality
vlastností, funkcí

Uplatnitelný
projekt

• Vlastní konstrukce výrobních
a pomocných zařízení
• Náročná implementace
nových technologií, testování
a poloprovozní zkoušky
Výzkumná / Technická
nejistota

Systematický
přístup

• Zvyšování efektivity výrobních,
IT a dalších procesů, snižování
chybovosti

Projekty VaV

NE

• Rutinní výroba, katalogová
řešení, standardní zakázky
• Drobné nebo minimální změny
produktů, technologií, procesů
atp.
• Jednoduché zavedení nakoupených zařízení nebo technologií
do výroby bez náročnějších
odzkoušení
• Standardní implementace
a uživatelské přizpůsobení SW
• Outsourcing VaV služeb
od subjektů, které nejsou VO
• Běžné analýzy, průzkumy, studie
proveditelnosti

Spolupráce s Ayming
Nabízíme technickou expertízu, prověřenou metodologii,
dlouholeté zkušenosti a spolehlivé garance.
Technická expertíza

Prověřená metodologie

Technický audit a konzultace jsou vždy vedeny inženýry
s technickým vzděláním

Za naší metodologií stojí dlouholeté mezinárodní know how
i každodenní praxe v ČR

Precizně zdokumentují VaV odpočet po technické
i finanční stránce

Je důkladně prověřená našimi klienty, finančními úřady
i našimi konzultanty

Kladou důraz na minimální zatížení technických i finančních
pracovníků klienta

I proto si nás jako partnera pro tvorbu metodiky finančních
kontrol vybrala Technologická agentura ČR

Dlouholeté zkušenosti

Odměna a garance

V ČR působíme od roku 2009, na mezinárodní úrovni již
30 let
Dlouhodobě spolupracujeme s více než 250 firmami v ČR
vS těmito klienty jsme úspěšně uplatnili více než 2 300
projektů v celkové výši 4 mld. Kč
Našim klientům jsme poskytli podporu a naši práci úspěšně
obhájili při 52 kontrolách FÚ

Od klienta nevyžadujeme žádné fixní ani zálohové platby
Naší odměnou je pouze smluvený podíl z reálně zajištěné
úspory
Pokud nenalezneme žádné vhodné projekty k uplatnění,
je naše nasazení zdarma
Za naší práci ručíme odměnou a náš odpovědný přístup
doplňuje pojistný certifikát ve výši 15 mil €

Komplexní příprava VaV odpočtu
Pro společnosti, které VaV odpočet dosud z různých důvodů nevyužívaly a chtějí péči o něj předat spolehlivému partnerovi

1. Technická etapa

2. Finanční etapa

3. Dokumentace

4. Podpora

Odborná analýza činností
klienta a identifikace projektů výzkumu a vývoje

Identifikace výdajů na projekty výzkumu a vývoje
a jejich roční vyčíslení

Zpracování kompletní a detailní technické a finanční
dokumentace

Odborná technická podpora v případě potřeby projekty obhájit

Revize a optimalizace VaV odpočtu
Pro společnosti, které VaV odpočet dílčím způsobem využívají, ale z různých důvodů potřebují odbornou pomoc

1. Ověření VaV

2. Revize dokumentace

3. Technická etapa

4. Technická etapa

Ověření vývojového charakteru uplatňovaných projektů včetně doporučení
nejvhodnějšího přístupu

Revize formální a věcné
správnosti průvodní dokumentace a nákladové evidence včetně úprav.

Navýšení úspory prostřed-nictvím identifikace dalších uplatnitelných nákladů
a nových VaV projektů

Převzetí plné odpovědnosti zha věcnou a formální
správnost dosud uplatňova-ných i nových VaV projektů

Zkušenosti klientů s Ayming
V oblasti ﬁnancování výzkumu, vývoje a inovací nám v České republice důvěřují např.:

Partneři Ayming v oblasti Vav:

Co o nás řekli naši klienti
„Největší přínos spolupráce s Ayming
(dříve Alma CG) spočívá v detailním technickém auditu, v průběhu kterého nám
tým kvalifi kovaných technických konzultantů efektivně identifikoval projekty
výzkumu a vývoje v různých odděleních
a oborech naší činnosti. Díky metodologii Alma CG tak naše společnost dosáhla
daňové úspory, která předčila naše očekávání.‘

„Byli jsme velmi příjemně překvapeni
odbornou úrovní konzultanta Ayming
(dříve Alma CG), organizací práce i kvalitou zpracovaných výstupů. Výsledky
předčily naše očekávání, obdrželi jsme
kvalitní výstupy, které použijeme nejen k uplatnění odčitatelné položky, ale
i pro žádosti o další formy státní podpory
či zaměření interního výzkumu.“

„Ayming (dříve Alma CG) nám jednak
pomohla správně identifikovat maximum
uplatnitelných projektů VaV v rámci realizovaných činností a jednak pro nás
připravila obsáhlou a komplexní technickou a finanční zprávu, která je nezbytná
k prokázání oprávněnosti uplatněných
projektů VaV k odpočtu vůči příslušným
úřadům.“

Ing. Jakub Dostálek, vedoucí daní

Ing. Milan Sedmihradský, vedoucí daní

Ing. Vlastimil Ouřada, finanční ředitel

Jak hodnotí klienti podporu Alma CG při kontrole finančního úřadu
‚Daňová kontrola, kterou naše společnost v roce 2012 absolvovala, se zajímala o daňový odpočet na VaV, který
uplatňujeme ve spolupráci s poradci
z Ayming (dříve Alma CG). Faktická i
formální stránka zpracovaných podkladů byla shledána v pořádku a uplatněné projekty byly vybrány správně,
v souladu s požadavky legislativy.“

„Absolvovali jsme daňovou kontrolu
na VaV odpočet a především díky spolupráci s technickými konzultanty Ayming
(dříve Alma CG), vhodně zvoleným projektům a řádně vedené dokumentaci bylvo uplatnění odčitatelné položky na VaV
schváleno bez připomínek.“

V roce 2013 jsme absolvovali kontrolu
a odpočet na VaV zpracovaný na základě doporučení Ayming (dříve Alma
CG) prošel finanční kontrolou bez připomínek. Při zpracovávání podkladů pro odpočet nám velmi pomohli techničtí konzultanti, kteří dbali
na splnění nezbytných formálních náležitostí těchto podkladů.“

Ing. Jitka Foltýnková, hlavní ekonom

Ing. Lenka Nováková, vedoucí ekonomka

Ing. Vlastimil Ouřada, finanční ředitel

Ayming – váš partner pri financování inovací

O společnosti Ayming:
Ayming (dříve Alma CG) je mezinárodní poradenská společnost, specializující se na
Business performance consulting, tj. poradenství v oblasti zvyšování výkonosti firem.
V České republice společnost Ayming poskytuje služby v oblasti financování inovací
a dotačního poradenství. Služby Ayming využívá více než 320 spokojených klientů
v rámci České republiky.
• 30 let
• 1 500 zaměstnanců
• Přítomnost v 15 zemích světa
• 20 000 klientů v Evropě, přes 300 klientů v České republice
Ayming Česká republika s.r.o.
Přemyslovská 2845/43 130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 999 640
kontaktcz@ayming.com
www.ayming.cz
company/alma-cg

