
De voorwaarden 
De kortingsactie geldt voor de aanvraag van een 

nationaal, Europees of internationaal merk of model en i

s uitsluitend bedoeld voor een nieuwe aanvraag, niet voo

r een verlenging. De aanvraag van de kortingsactie kunn

en wij voor je doen. Hiervoor brengen we € 50,- excl. btw 

voor een Benelux aanvraag en € 75,- excl. btw voor een 

Europees aanvraag in rekening. 

De Europese Commissie wil kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) helpen op het gebied van 
intellectueel eigendom. Hiervoor heeft zij een 
subsidieregeling in het leven geroepen, genaamd S
ME Fund, die wordt uitgevoerd door het Bureau vo
or intellectuele eigendom van de Europese Unie (EU
IPO). Deze kortingsactie is alleen geldig in 2023      
waarbij geldt, op = op. 

Wie kan er gebruik van maken
De subsidieregeling is bedoeld voor kmo’s die gevestigd 

zijn in de Europese Unie. Om te voldoen aan de voor

Er gelden diverse kortingspercentages 
Voor een merk- of modelaanvraag in de Benelux of 

Europa geldt een kortingpercentage van 75% van 

de taksen tot een maximum van € 1000,-. 

Voor een intern  ationaal merk- of modelaanvraag is het 

kortings  percentage op de taksen 50% met een 

maximum van € 1000,-. 

-

waarden moet de onder neming in één van de drie 

onderstaande categorieën vallen.

Aanvraag 
merk of model Welke gegevens zijn nodig?

Voor de aanvraag van de subsidieregeling 

dienen de volgende documenten aangeleverd 

te worden:

Ondertekende volmacht.

Bankafschrift waarop duidelijk te zien:

- Rekeninghouder

- IBAN-nummer

- BIC/SWIFT-code.

Btw-certificaat (verklaring omtrent 

hoedanigheid belastingplichtige).

De volmacht sturen we mee. Een btw-certificaat 

vraag je makkelijk aan via de belasting telefoon. 

Let op, het kan tot twee weken duren voordat je 

het btw-certificaat ontvangt. Dus voor een snel 

en soepel verloop is het verstandig om de 

aanvraag zo snel mogelijk te doen.

Meer weten? Bel 088 -141 0800 of kijk op bg.legal

Bedrijfs-
categorie

Middelgroot
Klein
Micro

Werknemers

51 < 250
11 < 50
0 < 10

Omzet in €

< 50 miljoen
< 10 miljoen
< 2 miljoen

Balanstotaal 
in €

< 43 miljoen
< 10 miljoen
< 2 miljoen


