ve
l
01

3

Re
se
Af ar
tre ch
k 2 & De

Research & Development Aftrek 2013
De Research & Development Aftrek (RDA) biedt fiscaal voordeel voor kosten en uitgaven bij Speur- en Ontwikkelings (S&O)-activiteiten. De RDA is naast de WBSO en Innovatiebox de derde regeling die investeren in innovatie financieel aantrekkelijk maakt. De RDAregeling is bedoeld voor Nederlandse ondernemers die beschikken over een S&O-verklaring (verkregen bij de WBSO-aanvraag).

Subsidie

De RDA is een extra aftrekpost van de fiscale winst. Het voordeel van de RDA betreft in 2013 een extra aftrek van 54% van de in aanmerking
komende R&D kosten (exploitatie) en uitgaven (investeringen). Bij een Vpb tarief van 25% levert dit een netto voordeel op van 13,5%, ofwel
een aftrek van € 13.500 op de af te dragen winstbelasting bij een investering van € 100.000. Indien geen winst wordt gemaakt kan het niet te
verrekenen voordeel als compensabel verlies worden meegenomen naar komende jaren.

Voorbeeld

Wanneer een bedrijf een winst maakt van €500.000 dan bedraagt Vpb normaliter €125.000.
Voor S&O-kosten van €100.000 bedraagt de RDA €54.000. Dit bedrag mag vervolgens van de winst worden afgetrokken waardoor de Vpb nu
nog maar €111.500 bedraagt.

Belangrijkste voorwaarden
•
•
•
•

Iedere Nederlandse onderneming die in 2013 S&O activiteiten gaat uitvoeren en beschikt over een S&O verklaring komt voor
RDA in aanmerking
De activiteiten moeten worden uitgevoerd binnen de EU
Indien gebruik wordt gemaakt van het forfait hoeft alleen een administratie van de S&O-uren te worden bijgehouden (WBSO)
In overige gevallen moet een administratie worden bijgehouden waaruit blijkt welke kosten en uitgaven zijn gemaakt en betaald

Beoordelingscriteria

De RDA is gekoppeld aan de WBSO. Dit betekent dat de RDA en WBSO in een gezamenlijke aanvraag worden ingediend. Indien de
WBSO aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen of ingetrokken dan wordt de RDA aanvraag eveneens voor dat deel afgewezen of ingetrokken. Wel wordt door Agentschap NL separaat beoordeeld of de in de aanvraag opgenomen kosten en uitgaven
voor RDA in aanmerking komen. Agentschap NL geeft naast de S&O-verklaring dan ook een aparte RDA-beschikking af.

Welke kosten en uitgaven komen voor RDA in aanmerking?

S&O-kosten en -uitgaven die wel in aanmerking komen zijn o.a.: investeringen in machines voor S&O, materialen of uitbestede
kosten zoals de bouw van een prototype. Kosten en uitgaven die niet in aanmerking komen zijn o.a.: financieringskosten, afschrijvingskosten, uitbesteed onderzoek, investeringen die in aanmerking komen voor de Energie InvesteringsAftrek (EIA) en kosten
voor grondverwerving en -verbetering.

Wanneer indienen

De aanvraag wordt tegelijk ingediend met de WBSO. De periode waarvoor S&O-verklaring kan worden aangevraagd is voor de duur
van minimaal drie en maximaal zes maanden. Er zijn maximaal drie
aanvraagmomenten per jaar. De S&O-perioden mogen elkaar niet
overlappen.
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 en RDA, 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!

Voor aanvragers die gemiddeld niet meer dan 150 S&O
uren per maand besteden, wordt het RDA bedrag in principe berekend door het aantal goedgekeurde S&O uren met €
15 te vermenigvuldigen. In dit geval hoeft geen analyse van
de werkelijke R&D kosten en uitgaven te worden gemaakt.

