Factsheet WBSO 2013
Doel
Door middel van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) worden speur- en ontwikkelings-activiteiten (S&O-activiteiten) gestimuleerd bij ondernemingen. Soorten projecten die hieronder worden verstaan:
1. technisch-wetenschappelijk onderzoek;
2. ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen, programmatuur, diensten
(op basis van bestaande programmatuur);
3. technisch haalbaarheidsonderzoek (analyse van de technische haalbaarheid van eigen S&O);
4. technisch onderzoek gericht op verbetering van fysieke productieproces of door aanvrager gebruikte programmatuur (resultaat
leidend tot verbetering van fysiek productieproces of binnen de onderneming gebruikte programmatuur; hoeft niet te leiden tot
technisch nieuw fysiek productieproces).
Subsidie
De WBSO biedt een vermindering op de totaal af te dragen loonheffing. Deze afdrachtvermindering bedraagt in 2013 38% van de
eerste € 200.000 van de totale S&O loonkosten (50% voor starters) en 14% van de resterende S&O-loonkosten. Per S&O inhoudingsplichtige of fiscale eenheid bedraagt de S&O afdrachtvermindering maximaal € 14.000.000 per kalenderjaar. Jaarlijks kunnen de
percentages worden gewijzigd.
Belangrijkste voorwaarden
• Iedere Nederlandse onderneming kan in aanmerking komen voor WBSO;
• De S&O-activiteiten moeten worden uitgevoerd binnen de EU;
• De aanvrager moet de S&O-werkzaamheden zelf organiseren en uitvoeren;
• De aanvrager dient een project- en urenadministratie voor de S&O projecten bij te houden.
Beoordelingscriteria
Belangrijk is dat de technische nieuwheid van het product, proces of programmatuur wordt aangetoond waarbij gekeken wordt of
sprake is van een nieuw technisch werkingsprincipe. Bij ICT-projecten kan het ook gaan om technische knelpunten en oplossingsrichtingen gaan die liggen op het niveau van integreren of met elkaar laten samenwerken van bestaande programmatuur-componenten.
Wanneer indienen
De periode waarvoor een S&O-verklaring kan worden aangevraagd is voor de duur van minimaal drie en maximaal zes maanden
(onder voorwaarden één jaar). Er zijn maximaal drie aanvraagmomenten per jaar.
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 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!
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 in
de factsheet RDA.

