FISCALE STIMULERING INNOVATIEVE WERKZAAMHEDEN
Hieronder geven wij een beknopt overzicht van enkele stimuleringsmaatregelen op het
fiscale terrein voor innovatieve werkzaamheden in het bedrijfsleven in Nederland. Wij gaan
uit van de stand van wetgeving en jurisprudentie op dit moment (juni 2012). Onderstaande
regelingen kunnen cumuleren, waardoor een substantieel fiscaal voordeel kan worden
behaald.
Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
Met de WBSO kunnen innoverende ondernemers in Nederland hun loonkosten die
samenhangen met speur- en ontwikkelingswerk verlagen.
-

Er moet een vergunning worden aangevraagd om de WBSO te kunnen toepassen;

-

De afdrachtsvermindering bedraagt voor inhoudingsplichtige werkgevers 42%
(voor starters 60%) over de eerste € 110.000. Over het meerdere bedraagt het
percentage 14%. De maximale vermindering is € 14.000.000 per S&Oinhoudingsplichtige;

-

Zelfstandig ondernemer kan ook gebruik maken van de WBSO. Zij krijgen bij
minimaal 500 uur aan S&O een aftrek in de inkomstenbelasting van € 12.310
(starters extra aftrek van € 6.157)

-

Jaarlijks gebudgeteerd: in 2012 € 864 miljoen;

-

Aanvraag geldt voor minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden. Onder
voorwaarden één aanvraag voor heel kalenderjaar. Maximaal 3x per jaar een
aanvraag indienen;

-

Afbakening van projecten die in aanmerking komen;

-

Aparte S&O-administratie inrichten;

-

Werkelijke S&O uren meedelen aan NL Innovatie binnen drie maanden na afloop
van het kalenderjaar, wat kan leiden tot een correctie(S&O-verklaring);

Research en Development Aftrek (RDA)
Met de RDA kunnen dezelfde ondernemers die onder de WBSO vallen in aanmerking
komen voor een extra aftrek op het resultaat en zo de vpb-last (substantieel) drukken.
Voor loonkosten is er de WBSO, voor andere kosten en uitgaven is er de RDA.
-

Ondernemingen in Nederland die gebruik maken van de WBSO komen in
aanmerking. Ook voor de RDA moet een vergunning worden aangevraagd. Dit kan
in combinatie met de aanvraag van de WBSO;

-

De

RDA

levert

een

aftrekpost

in

de

aangifte

inkomstenbelasting

of

vennootschapsbelasting. De hoogte is 40% van de kosten en uitgaven die onder

de RDA vallen. Mogelijkheid om de RDA op basis van een forfait vast te stellen, te
weten € 15 per S&O-uur (en hierover het percentage van 40%);
-

Aparte administratie bij werkelijke kosten en uitgaven. Bij forfait voldoet de WBSOadministratie al;

-

Budget voor 2012 is € 250 miljoen;

-

Afbakening van kosten en uitgaven die in aanmerking komen;

-

Verplichtingen moeten na 31-12-2011 zijn aangegaan;

-

AgentschapNL bepaalt de hoogte van het RDA-bedrag. De inspecteur van de
Belastingdienst controleert het bedrag;

-

Mededeling binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar, wat kan leiden
tot correctiebericht;

Innovatiebox
De innovatiebox biedt innovatieve ondernemers nog een belastingvoordeel.
-

Geldt alleen voor onderneming uitgeoefend in de vorm van BV of NV;

-

Vormgegeven in een apart vennootschapsbelastingtarief van 5% (normaal tarief is
20% of 25%);

-

U hebt een octrooi of een S&O-verklaring gekregen voor een eigen innovatie;

-

De winst die uw innovatie oplevert, is in belangrijke mate (minimaal 30%) het
gevolg van het verleende octrooi;

-

Er geldt een zogenaamde boxdrempel. De voordelen vallen pas onder het 5%tarief nadat de som van de voorbrengingskosten is ingelopen;

-

Innovatieverliezen vallen niet onder de heffing van 5%. Ze mogen verrekend
worden met belastbare winsten van het voorgaande jaar en komende jaren.;

-

Jaarlijks kan beslist worden of u al dan niet gebruik gaat maken van de
innovatiebox;

-

Afstemming met de Belastingdienst is gebruikelijk over het bepalen van de winst
die onder de innovatiebox valt;

-

Uw administratie zal wellicht nader ingericht moeten worden;

Bovenstaande drie regelingen kunnen allen naast elkaar worden toegepast, wat tot
substantiële voordelen kan leiden.
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Bent u innovatieve ondernemer en bent u werkzaam op het gebied van energiebesparing
en duurzame energie? Dan kan het lonen om na te gaan of uw product(en) valt/vallen
onder de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Met de EIA kan uw klant bovenop de normale afschrijvingskosten op de investering een
extra aftrek op de fiscale winst krijgen van 41,5%. Uw klant betaalt minder
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (naast de energiebesparing vanwege uw
product).
Het totale bedrag aan energie-investeringen per onderneming per kalenderjaar waarvoor
EIA kan worden verleend is minimaal € 2.300 en maximaal € 118 miljoen.
Jaarlijks wordt door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een
energielijst opgesteld. Mocht uw product vallen onder een categorie van de energielijst,
dan is dit uiteraard een perfect verkoopargument.

Mocht u van gedachten willen wisselen over bovenstaande onderwerpen of begeleid willen
worden bij een aanvraag, neem dan contact met ons op.
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