
De innovatiebox is een fi scale stimuleringsmaatregel in de vennootschapsbelasting. 
Bedrijven die gebruik maken van de innovatiebox kunnen aanzienlijke belastingvoor-
delen behalen. Hoe werkt de regeling?

De regeling
Een vennootschap is over winsten 20-25 procent 
vennootschapsbelasting verschuldigd. Over inkomsten uit 
innovatie is echter slechts effectief 7 procent (voor 1 januari 
2018: 5 procent) belasting verschuldigd. Door gebruik te 
maken van de innovatiebox kunnen innovatieve bedrijven 
dan ook aanzienlijke belastingbesparingen realiseren. 

Inkomsten uit innovatie
De (hoogte/mate van) toerekening van inkomsten aan 
de innovatie is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Grant 
Thornton heeft daarom een team van specialisten dat u 
hierbij behulpzaam kan zijn. Als u vooraf zekerheid over 
de toerekening wenst, kunnen wij u ook begeleiden bij het 
maken van (meerjarige) afspraken met de Belastingdienst.  

Boxdrempel
De ontwikkeling van een immaterieel actief gaat vaak 
gepaard met kosten. Deze kosten zijn aftrekbaar van 
de winst tegen het normale tarief van 20-25 procent 
vennootschapsbelasting. De innovatieve inkomsten worden 
daarom pas tegen het effectief lage tarief van 7 procent 
belast, nadat de ontwikkelkosten van het immaterieel actief 
zijn gecompenseerd. 

Overige belangrijke aspecten
De ondernemer kan per product kiezen of gebruik 
wordt gemaakt van de innovatiebox, maar in de praktijk 
wordt vaak ook een (praktisch werkbare) totaalafspraak 
gemaakt met de Belastingdienst. Het is ook mogelijk om 
de innovatieve inkomsten forfaitair vast te stellen op 25 
procent van de winst van de belastingplichtige (met een 
maximum van 25.000 euro). Deze keuze is mogelijk in het 
jaar waarin het immaterieel activum is voortgebracht en de 
2 volgende jaren. Een herstructurering en/of verkoop van 
het bedrijf (of bedrijfsonderdeel) kan gevolgen hebben voor 
de toepassing van de innovatiebox.

Belastingvoordeel voor 
innovatie!

Voorwaarden
De innovatiebox ziet op technische innovaties ontwikkeld 
door Nederlandse bedrijven. Om toegang te krijgen tot de 
innovatiebox moet aan de volgende voorwaarden worden 
voldaan:

Vpb-plichtig
De ondernemer moet aan de vennootschapsbelasting 
zijn onderworpen. BV’s, NV’s voldoen in ieder geval 
aan deze voorwaarde. 

Zelf voortgebracht bedrijfsmiddel
De ondernemer moet eigenaar zijn van een immaterieel 
activum dat hij bovendien zelf heeft voortgebracht. Dat 
houdt dus in dat de ontwikkeling in zijn geheel binnen 
de onderneming, dan wel onder verantwoordelijkheid 
van de ondernemer moet hebben plaatsgevonden. 
Ook de koop van een immaterieel activum en het 
vervolgens doorontwikkelen kan onder voorwaarden 
kwalifi ceren voor de innovatiebox. Niet vereist is dat het 
immaterieel activum is geactiveerd op de balans.

Toegangsticket voor de innovatiebox
Voor het zelf voortgebrachte immateriële activum moet 
een octrooi, kwekersrecht of een S&O-verklaring zijn 
afgegeven. Merken, logo’s en daarmee vergelijkbare 
rechten komen niet in aanmerking voor toepassing van 
de innovatiebox. 
Verder moeten de voordelen uit de innovatie in 
belangrijke mate (voor ten minste 30 procent) hun 
oorzaak vinden in het verleende octrooi, kwekersrecht 
of de S&O.



Wijzigingen per 1 januari 2017
Per 1 januari 2017 is de innovatiebox gewijzigd. Wij lichten 
de belangrijkste wijzigingen hierna toe:

Overgangsrecht
•  Is het immaterieel activum vóór 1 juli 2016 gereed 

en is de innovatiebox geclaimd in de aangifte 
vennootschapsbelasting, dan mag de oude wetgeving 
worden toegepast voor de boekjaren die uiterlijk eindigen 
op 30 juni 2021.

•  Is het immaterieel activum ná 1 juli 2016 gereed, dan valt 
het activum in 2016 onder de oude regeling, maar vanaf 1 
januari 2017 onder het nieuwe regime. 

Let op!
 Het is niet vanzelfsprekend dat een vaststellingsovereen-
komst met de Belastingdienst met een einddatum na 
1 januari 2017 op dezelfde wijze kan worden toegepast na 
de wetswijziging. Het is dan ook raadzaam na te gaan wat 
de wetswijziging voor u betekent.  

Grant Thornton kan u ook helpen bij het aanvragen van 
S&O-verklaringen (WBSO subsidie).

Aanscherping toegangsticket voor de 
innovatiebox
Voor ieder immaterieel activum is voortaan vereist 
dat het voortvloeit uit speur- en ontwikkelingswerk, 
waarvoor aan de belastingplichtige een S&O-verklaring 
is afgegeven. Toegang tot de innovatiebox op basis 
van alleen een octrooi of kwekersrecht is dan niet meer 
mogelijk.
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Dubbele toets voor ‘grote’ 
belastingplichtigen
Voor bedrijven die over 5 jaar bezien een wereldwijde 
groepsomzet hebben van gemiddeld meer dan 
50 miljoen euro per jaar en voorts zelf per jaar meer 
dan 7,5 miljoen euro omzet behaald hebben uit 
kwalifi cerende immateriële activa, gelden extra eisen. 
Deze ‘grote’ bedrijven krijgen alleen nog toegang tot de 
innovatiebox indien zij naast de S&O-verklaringen ook 
beschikken over (een exclusieve licentie op):

Octrooi of kwekersrecht; of

Vergunning voor het in de markt brengen van een (dier) 
geneesmiddel; of

Aanvullend beschermingscertifi caat voor (dier) 
geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen; of

Geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van 
innovatie (utility model); of

Programmatuur

Bij een octrooi of kwekersrecht kan ook tijdens de 
aanvraagperiode de  innovatiebox al worden toegepast, 
mits de aanvraag uiteindelijk wordt toegekend.
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Introductie Nexusbreuk
Indien een belastingplichtige een deel van 
het speur- en ontwikkelingswerk voor de ontwikkeling 
van een immaterieel activum heeft uitbesteed aan 
gelieerde rechtspersonen, komt een navenant deel van 
de voordelen niet in aanmerking voor de innovatiebox. 
Een en ander kan worden bepaald op basis van de 
‘nexusbreuk’. 
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Theo Ostermann
T 088 676 93 58
E theo.ostermann@nl.gt.com 

Henk Troost
T 088 676 97 11  
E henk.troost@nl.gt.com

Contact
Grant Thornton heeft een team van specialisten op het 
gebied van de innovatiebox. Wilt u meer weten over dit 
onderwerp of heeft u interesse in een kennismakings-
gesprek, neem dan contact op met uw vaste contact-
persoon of één van de specialisten. 

Linda van de Reep 
T 088 676 90 31
E linda.vande.reep@nl.gt.com

Frank Grijzen
T 088 676 91 05
E frank.gijzen@nl.gt.com 

Walter Verra
T 088 676 93 57
E walter.verra@nl.gt.com
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