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Per 1 januari 2010 is de innovatiebox geïntroduceerd,  

als opvolger van de octrooibox, om innovatie, onderzoek 

en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven te 

stimuleren. Door gebruik te maken van de innovatiebox 

kan een substantieel belastingvoordeel over innovatieve 

winsten worden behaald. 

 

Voor welke situatie? 

Toepassing van de octrooibox is mogelijk indien sprake 

is van “zelfontwikkelde” of “zelfvoortgebrachte 

immateriële activa”, waarop “octrooi” (of: patent) is 

verleend of waarin een octrooi is opgegaan. Voor deze  

zelfvoortgebrachte immateriële activa geldt dat de 

voordelen voor ten minste 30% hun oorzaak moeten 

vinden in het verleende octrooi. 

 

Immateriële vaste activa die zijn ontstaan door het 

verrichten van speur- en ontwikkelingswerk waarvoor 

een S&O-verklaring is afgegeven (WBSO projecten) en 

welke niet zijn geoctrooieerd (S&O activa) kwalificeren 

eveneens  voor de innovatiebox. Logo´s, merknamen en 

dergelijke kwalificeren daarentegen niet.     

 

De innovatiebox is optioneel, de keuze om de regeling 

toe te passen moet worden gemaakt bij de aangifte 

vennootschapsbelasting en kan worden gemaakt per 

immaterieel vast activum. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het fiscale voordeel 

De innovatiebox is van toepassing op de netto voordelen  

(opbrengsten minus kosten) uit zelf voortgebrachte 

genoemde immateriële activa.  

 
De voordelen die binnen de innovatiebox vallen zijn 

belast tegen een effectief vennootschapsbelastingtarief 

van 5%. Toepassing van de innovatiebox kan dus een 

belastingbesparing opleveren van ruim 20%.  

 
Boxdrempel 

Het boxtarief van 5% is van toepassing voor zover de 

opbrengsten van het immateriële activum een bepaalde 

drempel overstijgen. Deze drempel is gelijk aan het 

saldo van de nog in te lopen voortbrengingskosten. 

 

Deze drempel vindt toepassing omdat de 

voortbrengingskosten van immateriële activa in de 

ontwikkelingsfase, tegen het reguliere 

vennootschapsbelastingtarief van 25,5%, in aftrek van 

de belastbare winst mogen worden gebracht.  

 

De eerste inkomsten die uit een kwalificerend activum 

worden genoten zullen tot het bedrag van de in aftrek 

gebrachte, nog niet ingelopen voortbrengingskosten 

belast worden tegen het reguliere belastingtarief van 

25,5%. Door de drempel is feitelijke sprake van een 

ingroeiregeling. 

 



 

Boxruimte 

Het in de innovatiebox onder te brengen bedrag aan 

inkomsten, boven de boxdrempel, dat tegen het 

effectieve vennootschaps-belastingtarief van 5% belast 

is, is met ingang van 2010 niet langer gemaximeerd.  

 

Voordelen uit S&O activa boven de boxdrempel kunnen 

eveneens onbeperkt in de innovatiebox, tegen het lage 

effectieve vennootschapsbelastingtarief van 5% 

ondergebracht worden.  

 

Er is echter voorzien in een overgangsregeling met 

betrekking tot S&O activa die vóór 2010 zijn 

voortgebracht.   

 

Innovatieverliezen  

Ondanks een keuze voor de innovatiebox mogen 

eventuele innovatieverliezen tegen het reguliere 

belastingtarief van 25,5% (in plaats van het lage tarief) 

in aftrek worden gebracht. Op deze verliezen zal 

vervolgens de ingroeiregeling van toepassing zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 
Toepassing van de innovatiebox op voordelen uit 

immateriële vaste activa kan uw bedrijf een 

belastingvoordeel opleveren van ruim 20%.  

Verricht u R&D werkzaamheden, dan kan het aanvragen 

van een S&O verklaring,  mits aan de S&O voorwaarden 

wordt voldaan, en activering van bepaalde kosten van 

ontwikkeling als immaterieel vast actief in de 

(commerciële) jaarrekening, al voldoende zijn om 

maximaal gebruik te maken van de innovatiebox. 

Hiervoor is een op de juiste wijze ingerichte 

administratie belangrijk. Wij zijn u daarbij graag 

behulpzaam. 

 
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij 

helpen u graag verder. 

 

Contact 
Rob Vergeer

Tel. (053)4754500  

rob.vergeer@mazars.nl


