Factsheet
WBSO en Innovatiebox 2021

Belangrijkste wijzigingen in 2021
WBSO
1.
2.
3.
4.
5.

Verhoging eerste schijf naar 40%.
Voor starters is dit 50%.
Zelfstandigentarief is verhoogd.
De 'rustmaand' is verdwenen.
Ketenregistratie vereist.

Innovatiebox
1. Verhoging tarief van 7% naar 9%.
2. Verlaging laagste tariefschijf van
16,5% naar 15%.
3. Laagste tarief geldt voor winsten
t/m €245.000 in plaats van €200.000.

WBSO

Innovatiebox

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling
waarmee de Nederlandse overheid een deel van
de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor
speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel
Research & Development (R&D) genoemd,
compenseert. In de praktijk betekent dit dat u
minder loonheffing afdraagt.

Belastingvoordeel voor innovatieve ondernemers. De
regeling houdt in dat je over het gedeelte van de winst dat
direct is toe te wijzen aan innovatieve producten, projecten
en diensten geen 20-25% Vennootschapsbelasting
afdraagt, maar slechts 9%.

Technische innovatie
Er zijn twee soorten projecten waarvoor u een
aanvraag kunt indienen. Dit zijn:
• ontwikkeling van technisch nieuwe
(onderdelen van):
o fysieke producten;
o fysieke productieprocessen; of
programmatuur.
• technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Relatie met de WBSO regeling
Om voor de Innovatiebox in aanmerking te komen, is
het van belang dat er immateriële activa zijn gevormd
die zijn voortgekomen uit een octrooi of een WBSO
project.
Een WBSO beschikking wordt afgegeven door
Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).
Bedrijven kunnen uitsluitend gebruik maken van de
Innovatiebox met het juiste toegangsbewijs: voor kleine
belastingplichtigen geldt dat een positieve WBSO
beschikking ofwel een geldig octrooi volstaat.

Wat levert het op?
De berekening van het financiële voordeel van
de WBSO hangt onder andere af van de
rechtsvorm van uw bedrijf.
Het percentage over de eerste € 350.000 S&O(loon)kosten is 40%. Voor starters is dit 50%.
Over de rest van de kosten is het 16%.
Zelfstandigen die ten minste 500 S&O-uren
maken ontvangen een vaste aftrek van € 13.188
euro. Starters ontvangen € 6.598 euro extra.

Subsidieadviesbureau en
ondersteunt bij de
aanvraag, de administratie
en de vaststelling.

Wij zijn accountants voor
dynamische en innovatieve
ondernemers.
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