Factsheet Innovatiebox 2013
Doel
U investeert in technologie? Ontdek belastingvoordeel voor innovatieve ondernemingen! De Nederlandse overheid biedt een drietal
fiscale regelingen die investeren in R&D extra aantrekkelijk maakt. In Nederland staan de WBSO, RDA en de Innovatiebox tot uw beschikking. Wanneer deze faciliteiten goed worden benut, biedt dat ondernemingen en investeerders de volgende voordelen:
• Verhoging rendement op investeringen door lagere belastingdruk (waarde-optimalisatie);
• Beperking kosten voor R&D, met als gevolg dat er meer geïnvesteerd kan worden zodat het R&D proces wordt versneld (cashflow
voordelen);
Innovatiebox
Door toepassing van de Innovatiebox wordt de winst die behaald is met de exploitatie van zelf ontwikkelde immateriële activa belast
tegen een laag tarief van 5% in plaats van de gebruikelijke 25%. Vereist is dat de immateriële activa zijn ontwikkeld met gebruikmaking van WBSO dan wel dat voor het betreffende immateriële activum een octrooi verkregen is. Indien de Innovatiebox kan worden
toegepast, wordt met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin de vereisten voor toepassing en de gevolgen
van de toepassing voor een aantal jaren worden vastgelegd. Dit geeft u voor langere tijd zekerheid.
Toepassing van de Innovatiebox kan ertoe leiden dat de effectieve vennootschapsbelastingdruk niet 25% maar gemiddeld genomen
slechts ca. 15% bedraagt. Een juiste toepassing van de innovatiebox creëert daardoor waarde.
Forfaitaire Innovatiebox
Om het MKB meer te laten profiteren van de Innovatiebox is er op 1 januari 2013 de forfaitaire Innovatiebox ingevoerd. Voor kleinere
ondernemingen is het vaak lastiger en niet lonend om te bepalen welk deel van de winst aan innovatie kan worden toegeschreven.
De forfaitaire regeling houdt in dat de innovatiebox kan worden toegepast op 25% van het belastbare bedrag, met een maximum van
€ 25.000. Er hoeft dan niet bepaald te worden in welke mate de innovatie aan de winst heeft bijgedragen. Bij een fiscale winst van €
100.000 of meer wordt het maximum bereikt, waarbij de belastingbesparing maximaal € 5.000 is.
Witlox Van den Boomen en Finestri bieden een geïntegreerde aanpak
Voor een optimale toepassing van de WBSO en de Innovatiebox is een combinatie van technische subsidiekennis en fiscaal juridische
kennis noodzakelijk. De WBSO aanvraag zegt namelijk iets over de aard en omvang van de innovatie binnen uw bedrijf. Witlox Van
den Boomen en Finestri werken daarom nauw samen op het gebied van deze fiscale regelingen. Dankzij deze samenwerking is kennis
en expertise gebundeld en kunnen wij u een geïntegreerde aanpak bieden voor toepassing van de WBSO/RDA en de Innovatiebox.
Wat kan Finestri voor u betekenen
Finestri heeft veel ervaring met het aanvragen van WBSO. Met
deze ervaring en kennis is Finestri in staat de aanvraag zo op
te stellen dat het voldoet aan de aanvraageisen en toetsingscriteria resulterend in een verhoogde kans van slagen en een
maximale benutting. Bovendien heeft Finestri directe contacten
met de subsidieverstrekker.
Meer informatie over de mogelijkheden?
Indien u de subsidiemogelijkheden voor uw innovatieprojecten
wilt bespreken of wilt toetsen of u wel optimaal gebruik maakt
van bijvoorbeeld de WBSO, neem dan vrijblijvend contact op via
088 – 833 66 44.
Finestri BV
Maidstone 28-01
5026 SK Tilburg
www.finestri.nl
info@finestri.nl

NB!
Naast de WBSO kan ook Research & Development
Aftrek (RDA) worden aangevraagd. Via de RDA worden
de overige R&D kosten en investeringen gesubsidieerd.
De RDA wordt vorm gegeven als een extra aftrekpost
op de fiscale winst. Meer informatie hierover vindt u
op www.finestri.nl.

