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De innovatiebox in de vennootschapsbelasting biedt een gunstig fiscaal regime voor de
opbrengsten uit octrooien, patenten, en uit speur- en ontwikkelingsactiva (S&O-activa).
Deze opbrengsten worden in een apart box belast tegen een tarief van 5%. De
innovatiebox is per 1 januari 2010 fors verruimd, per 1 januari 2011 moet nog een
‘onevenwichtigheid’ worden weggewerkt.

De ondernemer die octrooi aanvraagt op een uitvinding, moet er rekening mee houden dat met die
aanvraag enige tijd gemoeid kan zijn. Het komt vaak voor dat een octrooi wordt verleend in een
later jaar dan het jaar waarin de aanvraag is ingediend. 
Onder de huidige wettelijke regeling kan de ondernemer gebruik gaan maken van de innovatiebox
met ingang van het jaar waarin het octrooi wordt verleend. Niet al met ingang van het jaar waarin
hij de aanvraag voor het octrooi indient. Daardoor kunnen de voordelen uit het innovatieve activum
die behaald worden in de periode tussen aanvraag en verlening van het octrooi, niet onder de
gunstige regeling van de innovatiebox worden gebracht.
Financiën wil deze onevenwichtigheid wegnemen, omdat de ondernemer geen invloed heeft op de
tijd die verloopt tussen aanvraag en verlening van het octrooi. Technisch is dat uitgewerkt door de
in deze ‘voorperiode’ behaalde voordelen af te boeken op de voortbrengingskosten van het
innovatieve activum. Door deze afboeking wordt het bedrag lager dat ingelopen moet worden
vóórdat het 5% tarief toegepast kan worden op de voordelen die met het innovatieve bedrijfsmiddel
worden behaald.
Voor ondernemers die al eerder, vóór 2011, hebben gekozen voor toepassing van de innovatiebox,
geldt een overgangsregeling: zij kunnen de voordelen uit het innovatieve activum die behaald zijn
vóór toekenning van een octrooi, alsnog afboeken op de voortbrengingskosten daarvan.

Commentaar
Deze aanpassing is een welkome tegemoetkoming voor iedere ondernemer die de innovatiebox
benut voor een uitvinding waarop hij octrooi heeft verkregen. Door de afboeking van de voordelen
die vóór de octrooiverlening met die uitvinding zijn behaald, kan het gunstige tarief van de
innovatiebox eerder worden benut.
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