Innoveer met de
subsidiegever aan uw
zijde
Bent u een startend bedrijf?

Innoveren doet u als startende BV niet
alleen. Naast tal van partners helpt de
subsidiegever u daarbij. Er zijn tal van
regelingen en financieringsvormen die u
kunnen helpen bij uw voorgenomen
ontwikkelingen.

Subsidie voor het oplossen van
technische problemen
De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk
(WBSO) is een van deze regelingen.
De WBSO staat open voor de zoektocht naar
oplossingen voor (software) technische problemen
die zich bij u voordoen. Om te innoveren moet een
technisch probleem worden opgelost.
U heeft bijvoorbeeld een aantal trajecten in
gedachten die om speur- en ontwikkelwerk vragen.
De WBSO is dan van toepassing als u het principe
wilt testen met behulp van een prototype waar
technische (software) problemen uit gehaald moeten
worden.
Het is voor de subsidiegever erg belangrijk de
technische problemen inzichtelijk te maken
.

40 procent korting op de
loonkosten
De WBSO gaat over loonkosten. De ontwikkelaar,
mag met behulp van deze subsidie voor speur- en
ontwikkelwerk de afdrachten loonheffing korten. De
WBSO biedt u in 2017 een korting van 40 procent
over de eerste 350.000 euro aan loonkosten.
Daarboven is het 16 procent van elke euro. Er wordt
in principe uitgegaan van een uurtarief van 29 euro.
De WBSO gaat over eigen personeel die zelf actief
zoeken naar oplossingen van (software) technische
problemen waar u tegen aanloopt.
U heeft de keuze een aanvraag in te dienen voor
minimaal drie maanden tot een jaar. Op deze wijze is
het mogelijk maximaal drie maal per jaar een
aanvraag in te dienen. Op september en oktober na
kunt u elke maand een aanvraag indienen.

Voorbeeld van een subsidieaanvraag
U heeft een voorgenomen ontwikkeling (een
verhalende beschrijving geven, maximaal half A4) en
die kan nu niet worden gedaan, omdat... (dat is dus
een technische kwestie. Hier ligt de nadruk op een
goed geformuleerde probleemstelling.
U vertelt dit aan een specialist), daarom wordt nu
eerst ... ontwikkeld om dat probleem op te lossen. We
denken aan de volgende... (ideeën), die een
oplossing van het probleem kunnen zijn.
Meer is het niet! Maar deze items moeten helder
verwoord worden.
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Andere kosten die u moet maken
omdat u ontwikkelt
Gekoppeld aan het loonkosten deel is er ook
vergoeding te ontvangen voor kosten die u moet
maken omdat u ontwikkelt en die daaraan direct
kunnen worden toegerekend. Bij de eerste aanvraag
aangaande 2017 bepaalt u hoe met deze kosten om
te gaan. U kiest voor de eenvoudige route en houdt
niets bij, of u houdt de werkelijke kosten bij.

5 procent vennootschapsbelasting
in plaats van 20/25 procent door
middel van de Innovatiebox?
Heeft u een WBSO beschikking? En maakt u winst
met een product dat ontwikkeld is met behulp van de
WBSO? Dan kunt u in aanmerking komen voor de
Innovatiebox. De Innovatiebox biedt u de
mogelijkheid 5 procent VPB te betalen over de winst
uit de WBSO ontwikkelingen, in plaats van de
gebruikelijke 20/25 procent.
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U kiest voor een forfaitair bedrag van 10 euro per
gerealiseerd WBSO uur. Voor zover dat op
jaarbasis niet meer is dan 1800 uur. Daarboven
ontvangt u 4 euro per gerealiseerd WBSO uur. In
deze optie wordt het eerder genoemde WBSOuurtarief verhoogd met 10 euro c.q. 4 euro.

Om in aanmerking te komen voor het fiscale voordeel
moet er een meerjaren afspraak gemaakt worden
met de belastingdienst. Een belastingadviseur, die
helpt bij deze afspraak, maakt de kans van slagen
groter.
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U kiest voor de werkelijke kosten en uitgaven die
u moet maken omdat u ontwikkelt. U houdt dan
de kosten en uitgaven goed bij in uw
administratie. U moet dan wel rekening houden
met een drempelbedrag van 50.000 euro als u
minder dan 1800 uur in de WBSO begroot voor
een geheel kalenderjaar.

Deel uw ontwikkelprojecten
met ons!

Let op!
Een gemaakte keuze kan tussentijds of achteraf niet
meer worden veranderd.
Tot zover de bijdrage aan de innovatiekosten die u
terugvindt in de korting op de door u af te dragen
loonbelasting.
Het voordeel kan nog groter worden als u winst
maakt met de verkoop van het product dat ontwikkeld
is met de WBSO.

Bent u geïnteresseerd geraakt in de WBSO en of de
Innovatiebox. Dan zien wij graag uw reactie tegemoet
en horen graag over uw ideeën en ontwikkelprojecten
voor 2017.
Van belang is dat het duidelijk wordt dat u een
(software) technisch probleem heeft dat opgelost
moet worden.
Alle informatie kunt u vinden op www.rvo.nl/wbso.
Als wij voor u de aanvraag mogen verzorgen maken
wij een offerte/opdracht waarin wij het eerste jaar de
aanvraag verzorgen op basis van een 100 procent
succesvergoeding, ter grootte van 15 procent. Vanaf
jaar twee en verder bieden wij ondersteuning aan op
basis van een uurtarief.
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