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De Innovatiebox vraagt ook uw aandacht! 
 
Past u de innovatiebox al wel of nog niet toe, er zijn kansen en aandachtspunten voor iedereen. Onze 
infographic in de bijlage geeft u snel duidelijkheid over uw situatie. Hieronder gaan wij uitgebreider 
op de situatie in. 
Innovatiebox: hoe zat het ook weer 
De innovatiebox is een regime in de vennootschapsbelasting waarbij winsten die voortkomen uit 
innovatieve activiteiten worden effectief belast tegen een tarief van slechts 5% in plaats van de 
normale tarieven van 20%/25%. Om als innovatieve activiteiten te kwalificeren dient sprake te zijn 
van een S&O-verklaring (WBSO), patenten/octrooien of kwekersrechten. 
Wat gaat er veranderen? 
Per 2017 zal de innovatiebox naar verwachting worden aangepast als gevolg van het BEPS Action 
Plan van de OESO en de ontwikkelingen binnen de EU. Op Prinsjesdag 2016 zal duidelijk worden hoe 
de regeling eruit komt te zien.  
Echter, voor ondernemingen die vóór 1 juli 2016 een ruling voor de innovatiebox hebben afgesloten, 
kunnen de huidige regeling hoogstwaarschijnlijk tot 1 juli 2021 blijven toepassen. Wij adviseren 
daarom in veel gevallen om nog snel de huidige ruling te verlengen. 
De verwachte wijzigingen van de innovatiebox zien op de kwalificerende immateriële activa (IP) en 
op de kwalificerende voordelen. Op basis van de ontwikkelingen bij de OESO zal enkel het volgende 
IP blijven kwalificeren: 

1. IP beschermd door een patent of een vergelijkbaar recht (inclusief kwekersrechten). 
2. Software beschermd door copyright. 
3. IP met een certificaat van het innovatieve gehalte, waarbij gedacht kan worden aan de 

huidige S&O-verklaring (WBSO). Deze categorie geldt alleen voor het MKB, waarbij als MKB 
ondernemingen worden aangemerkt met een omzet op groepsniveau van minder dan € 50 
miljoen én de omzet behaalt met de kwalificerende IP van de onderneming zelf minder dan  
€ 7,5 miljoen bedraagt. Hierbij geldt een gemiddelde op basis van 5 jaar. 

De kwalificerende voordelen veranderen op basis van de ‘nexus approach’. Dit betekent dat wordt 
uitgegaan van de ontwikkelkosten op het niveau van de belastingplichtige om te beoordelen waar de 
waardecreatie met betrekking tot het IP plaatsvindt. Als voorbeeld van niet-kwalificerende 
ontwikkelkosten noemt de OESO de kosten van contract-R&D uitgevoerd door groepsentiteiten. 
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Wat moet u doen? 
Wij adviseren aan de hand van uw situatie het volgende: 

 Als u de innovatiebox nog niet toepast, maar daar wel recht op hebt, raden wij aan om zo 
snel mogelijk een ruling met de Belastingdienst te sluiten over de toepassing van de 
innovatiebox in uw geval. 

 Als u de innovatiebox toepast, maar niet al uw IP beschermd is met patenten/octrooien (of 
copyright voor software) én u niet als MKB kwalificeert, raden wij aan om met de 
Belastingdienst te overleggen om uw ruling te verlengen tot 1 juli 2021. Een aandachtspunt 
vormt in dat geval ook welke gevolgen de ‘nexus approach’ in uw geval heeft. 

 Als u de innovatiebox toepast en al uw IP is beschermd met patenten/octrooien (of 
copyright voor software), raden wij aan om te beoordelen welke gevolgen de ‘nexus 
approach’ in uw geval heeft. Afhankelijk daarvan kan het een goed idee zijn om met de 
Belastingdienst te overleggen om uw ruling te verlengen tot 1 juli 2021. 

 Als u de innovatiebox toepast en als MKB kwalificeert, kan het niettemin een goed idee zijn 
om uw ruling te verlengen tot 1 juli 2021. Het is bijvoorbeeld niet zeker dat de huidige S&O-
verklaring op dezelfde wijze toegang tot de innovatiebox zal blijven geven, hoewel dat wel 
onze verwachting is. Daarnaast raden wij aan om te beoordelen welke gevolgen de ‘nexus 
approach’ in uw geval heeft. Ook dat kan aanleiding zijn om uw ruling te verlengen tot 1 juli 
2021. 
 

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op. Wij inventariseren graag 
vrijblijvend uw situatie. 
 

Martijn van der Kroon M: +31 6 115 10 385 E: martijn.vanderkroon@cb-more.com  
C&B More Rotterdam  Van Vollenhovenstraat 37 3016 BG Rotterdam W: www.cb-more.com 

 
 
 
De informatie in dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig of onjuist is of fouten kan bevatten. Dit document bevat geen advies en kan dan ook niet als basis voor uw eventuele handelingen dienen. 



Beschikt u over een S&O-
verklaring (WBSO), 

patenten/octrooien òf
kwekersrechten?

Informatie of u in aanmerking 
komt is te vinden op Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland 

(www.rvo.nl). Wij hebben 
partners die u verder op weg 

kunnen helpen.

NEE

Is niet al uw IP beschermd met 
patenten/octrooien (of copyright voor 
software) én is: 
1. uw groepsomzet > € 50 miljoen 

(gem. over 5 jaar); òf
2. IP gerelateerde omzet van de 

belastingplichtige > € 7,5 miljoen 
(gem. over 5 jaar).

De innovatiebox wijzigt per 2017, waardoor 
u niet beschermde IP niet meer 

kwalificeert. Zo is de verwachting. Rulings
afgesloten vóór 1 juli 2016 mogen 

waarschijnlijk doorlopen tot 1 juli 2021. Wij 
raden aan uw situatie te laten beoordelen. 

Neem vooral contact met ons op.

Past u de 
innovatiebox

al toe?

Zonde! U komt in 
aanmerking voor de 
innovatiebox. Neem 

contact met ons op voor 
uw voordeel!

JAJA

NEE

Er worden ook wijzigingen in de omvang van 
het voordeel van de innovatiebox verwacht 
met de introductie van de ‘nexus approach’. 

Daarbij is van belang waar de ontwikkelkosten 
van het IP worden gemaakt en door wie.

Wilt u tot 1 juli 2021 zoveel mogelijk 
zekerheid? Neem dan contact met ons op.START

NEE

JA


