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Innovatiebox 
Als u investeert in de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmiddelen, kunt u ook gebruik maken van de 
zogenaamde innovatiebox. 

De innovatiebox geeft ondernemingen de mogelijkheid om winsten op innovatieve projecten te 
belasten tegen 5% vennootschapsbelasting. U kunt elk jaar beslissen of u gebruik wilt maken van de 
innovatiebox. De heffing geldt op verzoek. 

De innovatiebox kan gelijktijdig lopen met de WBSO en de RDA, zie aldaar op deze website. Bij een 
WBSO aanvraag kunt u gelijk toetsen op de eventuele innovatiebox. 

In aanmerking komt het deel van de winst dat is voortgekomen uit productontwikkelingsprojecten 
waarvoor een S&O-verklaring of octrooi of een buitenlands patent is afgegeven. 
Onder de winst vallen voortbrengingskosten, van R&D tot en met de ontwikkeling en productie. Deze 
bestaan uit: 

• directe ontwikkelkosten, zoals grondstoffen, proefmaterialen, prototypes en mallen 
• toerekenbare indirecte kosten, zoals loonkosten en rentekosten 

Wie komen in aanmerking? 

Ondernemingen die: 

• vennootschapsbelastingplichtig zijn 
• beschikken over een toegekende WBSO subsidie (na 31 december 2007) oftewel S&O-verklaring 

voor door henzelf verricht Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) 
• en/of een octrooi bezit (afgegeven na 31 december 2006) 

In de praktijk is het moeilijk om de winst dat aan het project toekomt te berekenen evenals de 
algemene kosten zoals overhead, huisvesting, rente en andere kosten. 

Daarom is met ingang van 2013 een forfaitaire regeling ingevoerd. U kunt kiezen voor een vast 
bedrag (forfait) waarop u de innovatiebox wilt toepassen. Het vaste bedrag is 25% van uw totale 
winst. U hoeft dus niet uit te rekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan een 
immaterieel activum dat u hebt voortgebracht. 

U mag elk jaar kiezen of u het vaste bedrag wel of niet toepast. Het maximale bedrag waarop u de 
innovatiebox mag toepassen op basis van het forfait is € 25.000. U mag het forfait toepassen in het 
jaar waarin u het immateriële activum voortbrengt en in de 2 volgende jaren. 

Graag ondersteunen wij u bij de aanvraag, voortgangscontrole, verantwoording en financiële 
afwikkeling. U kunt contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of via het contactformulier op 
deze website of per email info@adfinadvies.nl. 


