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Vorig jaar ben ik als IB-ondernemer gestart met een innovatief project. Voor dat project
heb ik de speur- & ontwikkelingsaftrek aangevraagd én verkregen. Ik hoop met dat
S&O-werk dit jaar een bedrijfsmiddel te ontwikkelen waar ik goed geld me kan gaan
verdienen. Die opbrengsten wil ik natuurlijk fiscaal gunstig, dus laag belast, incasseren.
Daarom wil ik de mogelijkheid hebben om die opbrengsten in de innovatiebox onder te
brengen. Een belastingtarief van 5% lijkt mij wel wat. Uit BelastingBelangen heb ik
begrepen dat de innovatiebox alleen voor BV’s geldt. Kan ik als IB-ondernemer geen
gebruik maken van die gunstige regeling?

Antwoord
De innovatiebox is de voortzetting van de per 1 januari 2007 ingevoerde octrooibox. Die box biedt
een gunstig fiscaal regime voor de opbrengsten uit een uitvinding waarop octrooi is verkregen, en
voor de opbrengsten uit een innovatie die met een S&O-verklaring is ontwikkeld. Dat fiscale regime
is per 1 januari 2010 fors verbeterd: het tarief in de innovatiebox is gehalveerd, van 10% naar 5%,
en diverse beperkende voorwaarden zijn vervallen. Zo geldt vanaf 1 januari 2010 niet langer de
regeling dat ten hoogste het viervoud van de voortbrengingskosten in de box kan worden genoten.
Ook vervallen is de regeling dat exploitatieverliezen op de vinding in de box verantwoord moeten
worden; dergelijke verliezen kunnen nu tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting
(van 20% of 25,5%) worden afgezet. Zie ook BelastingBelangen 2010, nr. 1: De S&O-regeling: dé
fiscale stimulans voor innovatie.

Wat onveranderd is, is dat de innovatiebox uitsluitend
in de vennootschapsbelasting van toepassing is. Als u
die fiscale gunstregeling wilt benutten, zal uw
onderneming in een BV omgezet moeten worden. U
kunt de opbrengsten van het speur- en
ontwikkelingswerk dat u in de eenmanszaak hebt
verricht, onder de innovatiebox brengen door uw
eenmanszaak zonder fiscale afrekening – fiscaal
geruisloos – om te zetten in een BV. Bij een dergelijke
omzetting van de eenmanszaak in een BV kunt u de
S&O-verklaring die u als IB-ondernemer is toegekend,
ook belastingvrij doorschuiven naar de BV. Een in de
inkomstenbelasting ontwikkelde innovatie kan zo in
de vennootschapsbelasting onder de innovatiebox

worden gebracht. Deze mogelijkheid is nadrukkelijk besproken tijdens de parlementaire behandeling
van de introductie van de innovatiebox, om deze gunstregeling ook voor IB-ondernemers
toegankelijk te maken. 
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