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De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. 
Ondernemers die winst maken met innovatieve activiteiten kunnen er gebruik 
van maken. Over deze winsten geldt dan een belastingtarief van effectief 5% 
in plaats van 20 of 25%. Dit levert een aanzienlijk belastingvoordeel op.  
De Innovatiebox is een van de maatregelen waarmee de overheid innovatie 
in Nederland wil bevorderen.

Wilt u gebruikmaken van de Innovatiebox, dan gelden de volgende voorwaarden:
•	 U betaalt vennootschapsbelasting (u hebt bijvoorbeeld een bv of nv).
•	 U hebt zelf een immaterieel activum voortgebracht.
•	 Hiervoor hebt u een octrooi (waaronder ook kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde plantenrassen)  

of een S&O-verklaring ontvangen.
•	 De winst die uw innovatie oplevert, is in belangrijke mate (ten minste 30%) het gevolg van het  

verleende octrooi.

Rekenvoorbeeld
U ontwikkelt zelf een nieuw product. Voor de loonkosten krijgt u een S&O-verklaring via de WBSO.  
De eerste twee jaar maakt u elk jaar € 200.000 (voortbrengings)kosten om het product te ontwikkelen.  
Aan het begin van het derde jaar komt het product op de markt. Het product levert drie jaar lang  
opbrengsten op, waarvan € 250.000 per jaar is toe te rekenen aan de innovatie waarvoor u een S&O-
verklaring hebt ontvangen. Er geldt wel een zogenoemde boxdrempel. De voordelen die uw innovatie  
of technologie oplevert, zijn pas laag belast als u de voortbrengingskosten hebt gecompenseerd.  
Zie het onderstaande rekenvoorbeeld.

Jaar Voortbrengingskosten Winst* Fiscaal
Jaar 1 € 200.000 0 Voortbrengingskosten mag u via het 

normale tarief aftrekken.

Jaar 2 € 200.000 0 Voortbrengingskosten mag u via het 
normale tarief aftrekken.

Jaar 3 € 250.000 U mag pas winsten onderbrengen in  
de Innovatiebox als de voortbrengings-
kosten zijn gecompenseerd. 
U compenseert dit jaar € 250.000 van  
de € 400.000 voortbrengingskosten.  
U moet nog € 150.000 compenseren.

Jaar 4 € 250.000 Dit jaar compenseert u de resterende  
€ 150.000. Hierover betaalt u het 
normale tarief. U mag de rest (€ 100.000) 
onderbrengen in de Innovatiebox 
tegen een tarief van 5%. 

Jaar 5 € 250.000 U mag de volledige winst van € 250.000 
onderbrengen in de Innovatiebox tegen 
een tarief van 5%.

* Winst die uw innovatie of technologie oplevert, niet de totale winst.



Wat u nog meer moet weten 
•	 De voordelen die uw innovatie of technologie oplevert zijn pas laag belast als u de voortbrengingskosten 

hebt gecompenseerd. Voordelen zijn bijvoorbeeld royalties en verkoopwinsten, maar ook (een deel van) 
de opbrengst van een verkocht product. 

•	 Voortbrengingskosten zijn de maakkosten van uw innovatie of technologie (verbruikte materialen, 
loon kosten, prototypes, testkosten, etc.). Deze voortbrengingskosten kunt u tegen het normale tarief 
aftrekken.

•	 Kosten voor fundamenteel onderzoek mag u niet meerekenen voor de Innovatiebox.
•	 De Innovatiebox geldt niet voor merken, logo’s en dergelijke.
•	 Kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde plantenrassen worden als octrooi beschouwd.
•	 U kunt elk jaar beslissen of u gebruik gaat maken van de Innovatiebox.
•	 Vanaf 2013 kunt u 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 de innovatieve activiteiten.

•	 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 twee volgende jaren.

Vragen?
Elke belastingdienstregio heeft een vaste contactpersoon die uw vragen over het gebruik van de 
Innovatiebox kan beantwoorden. Bijvoorbeeld over het toerekenen van de winst aan de Innovatiebox  
of over de ingebrachte bedrijfsmiddelen. Ook kunt u vooraf zekerheid krijgen over de toepassing  
van de Innovatiebox. Met deze service ondersteunt de belastingdienst u bij het gebruik van deze regeling. 
Meer informatie: www.belastingdienst.nl. 
Kijk onder: Zakelijk > Winst > Vennootschapsbelasting > Octrooibox/innovatiebox.

Octrooien
Op www.rvo.nl/octrooien leest u hoe u tijd en geld kunt besparen door gebruik te maken van octrooi- 
informatie of hoe u zelf een octrooi kunt aanvragen. 

WBSO en RDA
Met de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kunt u uw loonkosten voor R&D verlagen.  
De RDA (Research en Development Aftrek) levert u een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven 
voor het R&D-project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. Beide regelingen stimuleren 
technische innovaties in iedere bedrijfssector. U kunt het voordeel van de WBSO en RDA verrekenen via  
uw belastingaangifte.

www.belastingdienst.nl
www.rvo.nl/octrooien
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Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert 
ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal 
ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners,  
kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van 
Economische Zaken. De organisatie bestaat sinds 2014 en is 
ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. 

Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is 
samengesteld kan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele 
fouten. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm 
of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.


