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Innovatiebox en WBSO
De wetgeving over de innovatiebox bepaalt dat 
over winst uit bepaalde ‘immateriële activa’ 
(innovatiewinst) slechts 7% vennootschapsbelasting 
hoeft te worden betaald. Er is een verband tussen 
deze op de winst van ondernemingen gerichte 
stimuleringsmaatregel en de ‘WBSO’, een op de 
kostenkant gerichte stimuleringsmaatregel. 
Uw onderneming kan via de WBSO (Wet 
Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) subsidie 
krijgen indien u aan technische innovatie (in de 
zin van de WBSO-regels) doet via werknemers 
voor wie u inhoudingsplichtige bent. De subsidie 
wordt dan verrekend met de loonheffingen-
verplichtingen die de onderneming als werkgever 
heeft (afdrachtvermindering). Voor de WBSO komen 
in aanmerking de loonkosten van werknemers die 
speur- en ontwikkelingswerk verrichten. Ook andere 
soorten kosten voor R&D en investeringen ten 
behoeve van R&D kunnen binnen de WBSO vallen. 
De onderneming moet de afdrachtvermindering 
voorafgaand aan elk gepland R&D project aanvragen 
bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO). Indien de aanvraag akkoord is, geeft RVO een 
zogenoemde S&O-verklaring af aan de aanvrager en 
daarin staat het subsidiebedrag vermeld.
Het bedrag van de S&O-verklaring wordt 
afgestemd op de WBSO-kostengrondslag. Op 
de eerste EUR 350.000 van die kostengrondslag 
is het subsidiepercentage 40% als de aanvrager 
een startende inhoudingsplichtige is. In andere 
gevallen is het percentage 32%. Op het deel van 
de kostengrondslag boven EUR 350.000 is het 
percentage 16%.

De voorwaarden van de innovatiebox in 
hoofdlijnen
– De innovatie moet zodanig zijn gevorderd dat

de onderneming een immaterieel activum heeft
voortgebracht, dat wil zeggen: een afgerond

pakket technologisch innovatieve knowhow en 
daar kunnen computerprogramma's onder vallen. 

– Dit immateriële activum moet door de
onderneming zelf en voor eigen rekening zijn
ontwikkeld. Onder omstandigheden kan een deel
van de ontwikkelingswerkzaamheden worden
uitbesteed. Ook kan worden samengewerkt met
andere (groeps)vennootschappen.

–  Voor ten minste een deel van de
ontwikkelingswerkzaamheden moet de
onderneming van RVO een S&O-verklaring hebben
verkregen. Komt de onderneming boven een
bepaalde omzetgrens en winstgrens uit, dan moet
het immaterieel activum computerprogrammatuur
zijn of er is een tweede ‘toegangsbiljet’ vereist,
bijvoorbeeld een octrooi, een kwekersrecht of een
andere in de wet genoemde vorm van juridische
bescherming van de ontwikkelde technologie.

Innovatiewinst laag belast
In de praktijk zal de onderneming vaak een splitsing 
moeten maken tussen de ‘innovatiewinst’ en overige 
winst.

– Op de innovatiewinst wordt een fictieve aftrekpost
toegepast en de resterende winst is belast tegen
het gewone tarief van (maximaal) 25%; dat
betekent per saldo een effectieve heffing van 7%.

– De lage effectieve heffing van 7% gaat volgens
de wet pas in nadat de voortbrengingskosten van
het immaterieel activum zijn ingehaald. Anders
gezegd, is eerst een deel van de innovatiewinst
gelijk aan het bedrag van die kosten belast tegen
het gewone tarief van (maximaal) 25%.

– Negatieve innovatiewinst (innovatieverlies) is
aftrekbaar tegen het gewone tarief, maar het tarief
van 7% is vervolgens pas weer van toepassing
nadat het afgetrokken verlies is ingehaald.

– Onder innovatiewinst kunnen alle winstbronnen

Doet uw onderneming aan innovatie? Zo ja, dan zijn misschien aanzienlijke belastingvoordelen verkrijgbaar. 
Eén daarvan is de ‘innovatiebox’ die in de Vennootschapsbelasting een laag belastingtarief oplevert. Denk 
hierbij aan nieuwe technische vindingen voor producten en productieprocessen en aan het oplossen van 
softwaretechnische problemen. Niet alleen industriële ondernemingen maar bijvoorbeeld ook alle soorten 
dienstverleners zouden moeten nagaan of zij via deze regeling voordeel kunnen behalen. 
Uw onderneming moet overigens eerst van de WBSO (zie hierna) gebruik gemaakt hebben om later van de 
innovatiebox te kunnen profiteren.
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van de onderneming vallen, zoals een deel van de 
omzet uit de verkoop van producten en diensten, 
kostenbesparingen, royalty’s uit verleende licenties 
en de winst bij verkoop van het immateriële 
activum zelf.

 – Het is ook mogelijk dat innovatiewinst die is 
genoten in de periode tussen de aanvraag van 
een octrooi en verlening daarvan onder het 
tariefvoordeel valt.

 – De keuze voor toepassing van de innovatiebox 
maakt de onderneming in de aangifte; vooraf 
aanvragen is niet nodig.

 – Veel bedrijven kiezen ervoor een afspraak met 
de Belastingdienst te maken over de methode 
van berekenen van de innovatiewinst. Op die 
manier krijgen zij meer zekerheid over hun 
belastingverplichtingen.

Hoe te beginnen? 
 – Ga na welke huidige en toekomstige activiteiten 
binnen uw onderneming wellicht innovatief zouden 
kunnen zijn in de zin van de WBSO en/of in de zin 
van de octrooi-/ kwekersrechtwetgeving. 

 – Ga na of uw onderneming wellicht al S&O-
verklaringen, octrooien of andere juridische 
beschermingsrechten in haar bezit heeft.

 – Verzoek RVO tijdig om een (opvolgende) S&O-
verklaring.

 – Vraag tijdig een octrooi, kwekersrecht of ander 
juridische beschermingsrecht aan wanneer een 
S&O-verklaring niet voldoende is om van de 
innovatiebox gebruik te kunnen maken.

 – Ontwikkel een methode voor het berekenen 
van de innovatiewinst en maak daarover, indien 
gewenst, een afspraak met de Belastingdienst.

Als uw onderneming nog geen aanslagen 
Vennootschapsbelasting voor eerdere jaren heeft 
gehad, kan het zin hebben na te gaan of voor die 
jaren alsnog de innovatiebox kan worden toegepast.

Andere belangrijke punten
 – Ook een buitenlands octrooi of ander juridisch 
beschermingsrecht kan worden gebruikt om de 
innovatiewinst onder het lage tarief te brengen.

 – Vaak kan worden gewerkt met een exclusieve 
licentie in plaats van met volledige gerechtigdheid 
van de onderneming tot het octrooi of het andere 
juridische beschermingsrecht.

 – Wil uw onderneming een deel van het 
ontwikkelingswerk uitbesteden? Binnen bepaalde 
grenzen is dat mogelijk. Dat kan aan derden en/of 
aan concernvennootschappen en het maakt daarbij 
niet uit of het om binnenlandse of buitenlandse 
dienstverleners gaat. Overigens werkt 
uitbesteding van ontwikkelingswerkzaamheden 
aan groepsvennootschappen fiscaal ongunstiger 
uit dan andere vormen van uitbesteding.

 – Soms kunnen (kleinere) ondernemingen een 
vereenvoudigd systeem hanteren. Dit geldt zowel 
voor de WBSO als voor de innovatiebox.

Meijburg & Co
Meijburg & Co heeft veel advieservaring op 
het terrein van de innovatiebox. Wij zijn daarbij 
gespecialiseerd in het maken van afspraken met de 
Belastingdienst over de manier van berekenen van de 
innovatiewinst. 

Contact
Hebt u belangstelling voor de innovatiebox, neemt u dan 
contact op met uw contactpersoon bij Meijburg & Co.

T. +31 (0)88 909 1000


