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WBSO en Innovatiebox-services

Versterk uw innovatiekracht in crisistijd, benut uw arbeidspotentieel en
laat de fiscale stimuleringsmaatregelen in uw voordeel werken.
Het coronavirus COVID-19 heeft enorme impact
op onze samenleving. Bovendien heeft het virus
economische gevolgen: voor ons allemaal, maar met
name voor ondernemers. Was u in de afgelopen
maanden genoodzaakt om personeel naar huis te
sturen? Heeft u uw ambities voor productontwikkeling bij moeten stellen? Of, ziet u juist ruimte voor
ontwikkeling, maar zit u met vragen over de haalbaarheid? De huidige situatie brengt onzekerheid
met zich mee en vraagt om flexibiliteit en pragmatiek
in het vinden van oplossingen voor deze nieuwe uitdagingen en dilemma’s. In onze praktijk zien we dat
veel ondernemers er voor kiezen juist nu in te zetten
op innovatie. Fiscale stimuleringsmaatregelen bieden

nieuwe
perspectieven

hiervoor ondersteuning. BDO onderschrijft deze visie;
wij geloven dat u sterker uit deze crisis kunt komen
door in te zetten op innovatie. Het begint met het
structureren van het proces van innoveren én
innovatie goed positioneren in uw organisatie.
Uit onderzoek blijkt dat in de crisis van de jaren
2001-2002 het ‘kortetermijndenken’ overheerste
en dat had tegelijkertijd effect op de afwegingen
van bedrijven. Ongeveer 75% van de onderzochte
bedrijven is in de periode 2001-2002 fors gaan
snijden in personeel en bedrijfsactiviteiten. Wat wellicht opvallend is voor sommigen, is dat de bedrijven
die juist investeerden in crisistijd op de langere termijn
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veel beter gingen presteren. De omzet, maar ook de relatieve
waarde van deze bedrijven bleken zich in de jaren na de crisis
veel sneller te herstellen dan bedrijven die gesneden hadden.
In dit geval met een duurzame stijging van meer dan 300%
tijdens de eerste vier jaar na de crisis. Bedrijven die tijdens de
crisis inkrompen, zagen hun relatieve waarde in de jaren
2003-2006 slechts stijgen met 57%.

Versterk uw innovatiekracht,
benut uw arbeidspotentieel
Voor veel bedrijven en organisaties is overleven momenteel
de grootste ambitie. Ondernemers vrezen zoals gezegd voor
de impact op zowel de exploitatie als de liquiditeit en stellen
daarom investeringen uit. Tegelijkertijd wilt u als ondernemer
of bestuurder bij belangrijke overwegingen zo veel mogelijk
voorsorteren op de lange termijn. Bijvoorbeeld daar waar het
strategische personeelsplanning betreft; mensen en functies
die uw bedrijf in de toekomst nodig heeft. Om continuïteit op
korte én lange termijn te waarborgen, wilt u nu en na deze crisis
de juiste mensen op de juiste plek. Benut deze periode door het
versterken van de innovatiekracht en maak optimaal gebruik
van uw arbeidspotentieel. Reguliere sales- en productiewerkzaamheden nemen af of komen zelfs volledig stil te liggen.
Dit biedt kansen om de vrijgekomen tijd en medewerkers extra
in te zetten voor uw innovaties. Welke punten staan bovenaan
uw innovatieagenda? En, is prioriteren nodig?

Zet fiscale stimuleringsmaatregelen
optimaal in
In tijden van crisis is het van belang om optimaal gebruik te maken
van de beschikbare middelen. Fiscale stimuleringsmaatregelen
voor innovatie, zoals de WBSO (Wet Bevordering Speur- en
Ontwikkelingswerk), zijn hier uitermate geschikt voor. U verlaagt
dan uw kosten voor innovatie. Het is mogelijk de WBSO in samenhang met de coronasteunmaatregelen toe te passen. Daarbij
geeft de WBSO voor de lange termijn toegang tot een verlaging
van de winstbelasting via de Innovatiebox.
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Het doel van BDO en deze maatregelen is en blijft innovatie
stimuleren in Nederland. Daarnaast zijn dit duidelijke voorbeelden van werkkapitaalverruimende maatregelen die een
onderneming, juist in dit soort tijden, zo optimaal mogelijk
kan benutten. In tijden van crisis kan een waarborging van de
personeelsbezetting, door middel van innovatie, nu een tekort
opvullen en in de toekomst een verruiming opleveren.

Nieuwe innovaties, juist in deze tijd
Voor veel mensen is de mogelijkheid om vanuit huis te
werken, mede mogelijk gemaakt door digitale communicatievoorzieningen, oftewel: innovatie. Vaak wordt bij
innovatie gedacht aan optimalisatie, ook wel het proces
versnellen, kwaliteit verbeteren of versimpelen. Maar
innovatie gaat over meer dan alleen ons gemak of optimalisatie, het gaat ook over onze weerstand. Overstromingen
zorgen voor de innovatieve realisatie van een dam, bliksem
vraagt om een bliksemafleider en elk virus behoeft een
antivirus. Sommige innovaties spelen in op factoren waar
eigenlijk niemand op zit te wachten, maar we allemaal mee
te kampen hebben. Innovatie voorgoed, omdat het moet.

Structureren en plannen van innovatie

De adaptieve houding van innovators in het Menai Science
Park is erg inventief, maar innovatie vindt vooral plaats door
middel van gestructureerde innovatie die ons voorbereidt op
de toekomst. De WBSO en Innovatiebox zijn door de
Nederlandse overheid opgezet om dit proces te ondersteunen.
De WBSO ondersteunt de initiële ontwikkelingsfase. Indien u
een WBSO-verklaring ontvangt, dient dit als hét toegangskaartje tot de Innovatiebox. Voor de winst die u met de behulp
van de WBSO ontwikkelde producten maakt, betaalt u door de
toepassing van de Innovatiebox dan minder winstbelasting.
Die vervlochten relatie behoeft dan ook focus op de juiste
innovatie die daadwerkelijk op de markt kan komen en winst
gaat genereren.

De WBSO is een fiscaal voordeel voor technisch onderzoek
en technische innovatie op producten, productieprocessen
of software. Dankzij deze regeling kunnen ondernemers
korting krijgen op de loonbelasting voor de loonkosten en
overige kosten en uitgaven voor zover deze dienstbaar en
toerekenbaar zijn aan de R&D-activiteiten, innoveren dus.

In tijden van crisis zijn aanvullende maatregelen van belang
ter ondersteuning en het borgen van de continuïteit van uw
organisatie. Eenzelfde argument kan worden gemaakt voor
innovatie en de voordelen op korte en lange termijn uit de
verlaging van uw belasting. Door het proces van innoveren te
structureren én innovatie goed te positioneren in uw organisatie
legt u de basis voor het benutten van de innovatiekracht binnen
uw onderneming.

De Innovatiebox verlaagt het tarief van de vennootschapsbelasting die een onderneming betaalt over de winst die
voortkomt uit innovatie. Wanneer aan de voorwaarden wordt
voldaan, betekent dit dat innovatieve opbrengsten tegen
maximaal 7 procent vennootschapsbelasting worden belast.

Fiscale stimuleringsmaatregelen als de WBSO en Innovatiebox kunnen bijdragen aan de financiering daarvan. Dit is een
uitermate geschikt moment om de geplande activiteiten op
de innovatieagenda naar voren te halen of juist de tijd te
nemen om een dergelijke agenda op te stellen.

WBSO/Innovatiebox

FACTSHEET - WBSO EN INNOVATIEBOX-SERVICES

Ook de overheid is zich hiervan bewust. Om die reden
is voor de periode mei-september 2020 de WBSOregeling versoepeld. Hierdoor kan de periode van reeds
afgegeven WBSO-beschikkingen worden ingekort.
Daarmee is het mogelijk geworden om vanaf mei 2020
een nieuwe WBSO-aanvraag in te dienen. In deze
nieuwe aanvraag kunnen nieuwe of gewijzigde innovatiewerkzaamheden worden opgenomen.

Een vrijblijvende scan

Meer innovatiekracht leidt op termijn tot een hoger
rendement, of nieuwe omzet. De sleutel daartoe is
innovatie aan te laten sluiten bij de kerncompetenties
van uw bedrijf. BDO helpt bedrijven om het innovatievermogen op niveau te krijgen én te houden.
Niet ingewikkeld, maar er komt wel veel bij kijken.
De WBSO verlaagt de kosten die bedrijven maken
voor innovatie en vervolgens de winstbelasting die
samenhangt met WBSO-activiteiten.
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Eén team

Binnen BDO is een multidisciplinair team verantwoordelijk voor de WBSO en de Innovatiebox, bestaande
uit fiscaal, financieel en technisch specialisten. We
hanteren een langetermijnvisie, we zijn er niet om
alleen een WBSO- en Innovatiebox-aanvraag te begeleiden, maar ook bij te dragen aan het bestendigen
van het innovatieproces binnen uw organisatie.
De specialisten van BDO vertellen u graag waar in uw
specifieke situatie rekening mee gehouden dient te
worden. Onze goede relatie met de Belastingdienst
speelt hierbij een cruciale rol. Zij betrekken onze
specialisten op structurele basis bij evaluaties over
de bestaande regelingen. Met het oog op de doeltreffendheid van de uitvoering, zodat die regelingen
daadwerkelijk innovatie stimuleren.

Meer informatie?
Behoefte aan een bredere aanpak voor innovatie, een goede basis realiseren voor de Innovatiebox, een
second opinion op bestaande WBSO-projecten of gewoon ondersteuning nodig? BDO staat voor u klaar
met een vrijblijvende scan. Neem voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak contact op met:
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Niels Krouwel LLM
T 020 - 363 42 71
M 06 - 24 71 43 35
E niels.krouwel@bdo.nl
Vond u dit interessant? Ontvang - net als 17.000 andere organisaties - het laatste nieuws over bijvoorbeeld actuele publicaties en onderzoeken, fiscale regelgeving
en wetswijzigingen tweewekelijks in uw mailbox! Meld u aan via bdo.nl/nieuwsbrief
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