De
Innovatiebox
Belastingvoordeel
voor innovatieve
ondernemers
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Maakt u winst met innovatieve activiteiten? Dan kunt u misschien gebruik maken van de
innovatiebox. De innovatiebox verlaagt de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve
activiteiten. Hiervoor geldt dan een effectief belastingtarief van 9% in plaats van het maximale
tarief van 25%. De Belastingdienst voert de innovatiebox uit.

Voorwaarden
Wilt u gebruikmaken van de innovatiebox, dan gelden de volgende voorwaarden.
Voor kleinere belastingplichtigen*:
- U betaalt vennootschapsbelasting (u heeft bijvoorbeeld een bv of nv).
- U heeft zelf een immaterieel activum voortgebracht.
-	U heeft hiervoor een S&O-verklaring ontvangen.
Voor grotere belastingplichtigen* geldt aanvullend:
- U heeft een juridisch ticket** (o.a. octrooi, kwekersrecht of programmatuur) voor het zelf voortgebrachte
immaterieel activum.
*

Kleinere belastingplichtigen: netto-groepsomzet < € 250 miljoen over 5 jaar en/of het brutovoordeel uit al uw immateriële
activa < € 37,5 miljoen over 5 jaar. Grotere belastingplichtigen: netto-groepsomzet > € 250 miljoen over 5 jaar en/of het
brutovoordeel uit al uw immateriële activa > € 37,5 miljoen over 5 jaar.

**

Van een juridisch ticket is sprake in geval van (een aanvraag van) een octrooi of kwekersrecht, biologische gewasbeschermingsmiddelen, biociden, programmatuur, een geregistreerd gebruiksmodel of een vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel, of een exclusieve licentie op een van de genoemde juridische tickets.

Rekenvoorbeeld
U ontwikkelt zelf een (voor uw onderneming) technisch nieuw product. Voor de loonkosten krijgt u een
S&O-verklaring via de WBSO. De eerste twee jaar maakt u elk jaar € 200.000 (voortbrengings)kosten om het
product te ontwikkelen. Aan het begin van het derde jaar komt het product op de markt. Het product levert
drie jaar lang opbrengsten op, waarvan € 250.000 per jaar is toe te rekenen aan de innovatie waarvoor u een
S&O-verklaring heeft ontvangen. Er geldt wel een zogenoemde boxdrempel. De voordelen die uw innovatie
of technologie oplevert, vallen pas in de innovatiebox als u de voortbrengingskosten heeft gecompenseerd.
Zie het onderstaande rekenvoorbeeld.

Jaar

Voortbrengingskosten

Winst***

Fiscaal

Jaar 1

€ 200.000

0

Voortbrengingskosten mag u via het normale
tarief aftrekken.

Jaar 2

€ 200.000

0

Voortbrengingskosten mag u via het normale
tarief aftrekken.

Jaar 3

€ 250.000

U mag pas winsten onderbrengen in de
Innovatiebox als de voortbrengingskosten
zijn gecompenseerd. U compenseert dit jaar
€ 250.000 van de € 400.000 voort
brengingskosten. U moet nog € 150.000
compenseren.

Jaar 4

€ 250.000

Dit jaar compenseert u de resterende
€ 150.000. Hierover betaalt u het normale
tarief. U mag de rest (€ 100.000) onder
brengen in de Innovatiebox tegen een tarief
van 9%.

Jaar 5

€ 250.000

U mag de volledige winst van € 250.000
onderbrengen in de Innovatiebox tegen
een tarief van 9%.

***

Winst die uw innovatie of technologie oplevert, niet de totale winst.

Wat u nog meer moet weten
- Voordelen die uw innovatie of technologie oplevert zijn bijvoorbeeld royalty’s en verkoopwinsten, maar ook
(een deel van) de opbrengst van een verkocht product.
- Voortbrengingskosten zijn de maakkosten van uw innovatie of technologie (verbruikte materialen, loonkosten,
prototypes, testkosten, etc.). Deze voortbrengingskosten kunt u tegen het normale belastingtarief aftrekken.
- Kosten voor fundamenteel onderzoek mag u niet meerekenen voor de innovatiebox.
- De innovatiebox geldt niet voor merken, logo’s en dergelijke.
- U kunt elk jaar en per immaterieel activum beslissen of u gebruik maakt van de innovatiebox.
- Het voordeel van de innovatiebox kan worden gekort als een deel van de R&D-activiteiten niet door de
belastingplichtige zelf zijn gedaan (maar door een met de belastingplichtige verbonden lichaam).
- U kunt jaarlijks kiezen voor een vast bedrag (forfait) waarop u de innovatiebox wilt toepassen. Het forfait
is 25% van uw totale winst. Het maximale bedrag waarop u de innovatiebox mag toepassen op basis van het
forfait is € 25.000 per jaar. Bij een winst hoger dan € 100.000 is het bedrag in de innovatiebox dus maximaal
€ 25.000. Kiest u voor het forfait, dan hoeft u niet uit te rekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet
worden aan de innovatieve activiteiten, maar u moet wel administratief uw voortbrengingskosten bijhouden.
- U mag het forfait toepassen in het jaar waarin u het immateriële activum voortbrengt en in de twee
daaropvolgende jaren.

Vragen?
De innovatiebox
Veel belastingkantoren hebben vaste contactpersonen die uw vragen over het gebruik van de innovatiebox kunnen
beantwoorden. Op de website van de Belastingdienst staan ook enkele rekenvoorbeelden.
Octrooien
Octrooicentrum Nederland (OCNL) is de octrooiverlener van Nederland, voor uw octrooi(en) aanvraag voor
Nederland. U kunt bij ons terecht voor gratis en onafhankelijke informatie, zodat u méér uit octrooien kunt
halen. Wilt u weten hoe u uw uitvinding het best kunt beschermen? Hoe u gebruik kunt maken van (gratis)
octrooidatabanken? Of hoe u octrooien kunt inzetten voor een slimme bedrijfsstrategie? Onze octrooiadviseurs
helpen u graag op weg. Bel 088 042 42 42, mail naar octrooien@rvo.nl of kijk op www.rvo.nl/octrooien voor meer informatie.
WBSO
Met de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kunt u uw (loon)kosten voor Research &
Development (R&D) verlagen. U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw belastingaangifte.
Meer informatie over de WBSO kunt u lezen op www.rvo.nl/wbso.
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