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Doc 1

Nieuwsbrief . 4

Nieuwsbrief aanspreekpunten Innovatiebox
CTC / Innovatiebox

In deze vierde nieuwsbrief ten behoeve van de aanspreekpunten innovatiebox
wordt — naast de actualiteiten - ingeçjaan op terugkerende thema ‘s, waaronder

Iende
werking van de afpelmethode.

Van de Voorzitter Hierbij de inmiddels vierde nieuwsbrief, in aanloop naar onze
jaarlijkse themadag in juni.

We hopen hiermee op veel van de in de afgelopen periade
opgekomen vragen te zijn ingegaan. Mochten er echter vragen of
thema’s zijn waarvan jullie vinden dat hieraan aandacht moet
warden besteed, laat het dan weten. In de tussentijd wederom veel
leesplezier toegewenst met deze nieuwsbrief!

Varia Vaststellingsovereenkomst
In de afgelopen tijd is er - in samenspraak met enkele veel bij de
box betrokken consulenten - een handreiking opgesteld voor de
vastlegging van de gemaakte afspraken. Deze handreiking is
nadrukkelijk bedoeld om te worden ingevuld door de kiant, omdat
die zijn eigen onderneming het beste zal kennen, en dit bovendien
oak goed past in de geest van het vooroverleg. In de handreiking
zijn een groat aantal praktische details gestold, zoals bijv. de
bepaling van de te splitsen winst en de maximale Iooptijd van de
overeenkomst. We hopen dat de handreiking een nuttig hulpmiddel
kan zijn in de toolkit van het aanspreekpunt, en kan bijdragen tot
een uniforme vastlegging van de afspraken met betrekking tot de
innovatiebox.

Rekenvoorbee(den
Als aanvulling op het eigen GBV (Gezonde Boeren Verstand) is er
inmiddels een fors aantal rekenvoorbeelden als spreadsheet
beschikbaar. Naast de bekende afpelmethode (in allerlei varianten,
en aver verschillende tijdvakken), zijn er rekenvoorbeelden
beschikbaar voor cast-plus berekeningen en voor bijzondere
situaties (zoal bijv. kwekersrechten, verkoop van immateriële activa,
en het overgangsrecht van Octrooibox naar Innovatiebax).

Symposium Fiscaal Innoveren in Nederland
Op 4 november2011 vond in Maastrichthet2le fiscaal symposium
plaats, dit maal met de titel: Fiscaal innoveren in Nederland.
Sprekers waren
AgentschapNL

Litaratuur/ Recent verschenen
Gijlswijk, M.J.A.M. van, Gimes, A.R. Vries, E.J. de: Fiscale
Stimuleringsmaatregelen Innovatie, Kluwer, 2012.
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Afpelmethode - geen We worden in toenemende mate geconfronteerd met verzoeken,

panacee waarbij — bijna als reflex - automatisch wordt aangenomen dat ons
model van de afpelmethode de meest geschikte manier is om een
eventuele innovatiewinst te berekenen. Dat is echter niet altijd het
geval, omdat do afpelmethode vooral is bedoeld voor hoog
innovatieve bestaande bedrijvon, die jaarlijks immateriele vaste
activa voortbrengen en een stabiel R&D kostenniveau vertonen. In
een aantal situaties is ons model van de afpelmethode niet of niet
onverkort toepasbaar:

• Bij bedrijven waat R&D geen kernfunctie vormt, is de
afpelmethode niet goed bruikbaar. Het is aan te raden om in die
gevallen Ge kan hierbij denken aan bijv. kostenbesparingen als
gevolg van procesverbeteringen) de innovatiewinst op een
andere manior to berekenen. Daarbij kan gedacht worden aan
een cost-plus benadering (indien jaarlijks aan innovatie wordt
gedaan), of aan de ‘1 IVA benadering” (waarbij er overigens —

ingeval van onder 12b te brengen voordelen uit
procesverbeteringen - aan gedacht moet worden om de te
berekenen besparing te beperken in de tijd, daar een door
middel van procesverbeteringen bereikt concurrentievoordeel in
bet algemeen ook een tijdelijk karakter zal hebben !).

• Bij start-ups geeft het onverkort toepassen van de afpelmethode
geen juiste uitkomsten, omdat tegenovet de in bet verleden
gemaakte voortbrengingskosten geen opbrengsten (uit
immateriële activa) hebben gestaan. In zon situatie heeft de
ontwikkelingsfase vaak geleid tot fiscaal compensabele
verliezen. Hot is niet evenwichtig om op het moment van
vermarkting een gedeelte van do winst onder 12b to brengen,
en de historische ontwikkelingskosten buiten beschouwing to
laten. Eon aanvullende complicatie is dat tot het moment van
vermarkting het zwaartepunt van de onderneming vaak ligt op
de ontwikkeling, en daardoor vaak een overrepresentatie van do
R&D functie zichtbaar is. Dii kan leiden tot eon to zware R&D
weging”. Het is immers aannemelijk dat op moment van

vermarkting functies kunnen wijzigen (bijv. omdat pas dan een
verkoopfunctie wordt uitgebouwd). In de praktijk kunnen we
hierin voorzien door a. do looptijd van een afspraak te beperken
(zeker als do ontwikkelingsfase nog niet is afgerond), en b.
bovendien op moment van vermarkting rekening to houden met
do historische voortbrengingskosten (bijv. door aansluiting te
zoëken bij de stand van de compensabele verliezen op moment
van vermarkting).

• Ingeval van verkoop van immateriele activa, bijv. in de vorm van
de verkoop van een patent, of een activa-passiva transactie, is
het model van de afpelmethode niet bruikbaar, omdat dat primair
is gericht op bet verdelen van do operationele winst.

Weliswaar zijn de voordelen uit verkoop van kwalificerende
immateriële activa in beginsel onder de werking van art 12b te
brengen, maar om dat moment is niet anger sprake van een
ideaalcomplex c.q. een going-concern exploitatie van do
kwalificerende activa, en zullen de voortbrengingskosten niet
langer uit toekomstige reguliere voordelen kunnen worden
goedgemaakt. Die voortbrengingskosten moeten derhalve op
moment van verkoop van bet IP hard” worden afgerekend,
d.w.z. in mindering gebracht op het voordeel. Indien de H

voortbrengingskosten die samenhangen met do te verkopen
immateriële activa niet goed bepaalbaar zijn, zou voor do
berekening van die voortbrengingskosten in praktische zin
aansluiting gezocht kunnen worden met de ultimo boekjaar
gestalde nog in te lopen voortbrengingskosten.
Omdat er van doze situatie nog niet veel cases zijn geweest,
blijven wij graag bij dit soort discussies aangesloten
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De Alpelmethode - In verzoeken worden Nederlandse functies vaak dentiek beloond
routinematige beloningen met buitenlandse (gebenchmarkte) routinematige functies. Dit is

alleen zinvol, als de binnenlandse en de buitenlandse functie echt
vergelijkbaar zijn, en er bijv. geen sprake is van binnenlandse (meer
strategische) functies die zo’n vergelijking minder zinvol maken. Bij
wijze van voorbeeld kan de situatie dienen, waarin er buitenlandse
verkoopkantoren zijn, die routinematig warden beloond, terwijl in
Nederland naast die verkoopfunctie oak strategische
marketingluncties / eigendam van merknamen te anderkennen zijn.
In zo’n situatie is goed denkbaar am de (Nederlandse)
verkoopfunctie routinematig te belonen, terwijl de Marketingfunctie
daarnaast separaat als kernfunctie in aanmerking wordt genomen.

Het is niet altijd duidelijk of een in de afpelmethode voorgestelde
routinematige productiebeloning tot redelijke uitkomsten leidt, bijv.
indien relevante TP documentatie ontbreekt. In de praktijk variëren
de gehanteerde percentages tussen de 5%-1O% van de integrale
kostprijs. Een van de manieren am te beoordelen of de voorgestelde
productiebeloning redelijk is, kan warden gevonden door te kijken
naar het vermogensbeslag: met name in een industriele amgeving
kunnen de materiele vaste activa, die samenhangen met de
productiefunctie, aanzienlijk zijn. In zo’n situatie kan aansluiting
warden gezocht bij een Return on Assets benadering, maw. vormt
de voargestelde productiebeloning een redelijk rendement op het
voor de productiefunctie geInvesteerde vermagen.

Tips & Truuks In voorkomende gevallen kun je bij het zoekn naar aanvullende
informatie wellicht gebruik maken van het volgende.

• Indien nadig kan er een beroep warden gedaan op
Agentschap.nI, am ofwel informatie in te winnen aver
ingediende WBSO aanvragen, of bijv. de uitkamsten van een
door Agentschap.nI uitgevoerd boekenonderzoek.

• Naast een TP Study, kun je voar een beoardeling van een
functionele analyse soms oak te rade gaan bij de collega’s voor
de Loonheffing. Ingeval van optieplannen of saartgelijke
regelingen, zal er immers vaak een beschrijving van het bedrijf,
en het belang van de functie van de optieverkrijgers zijn
bespraken. In vergelijkbare zin kan ingeval van een overname
soortgelijke informatie een waardering van het IP onderwerp
van aandacht geweest zijn, en de overnemer ten behoeve van
zijn cammerciële jaarrekening de koopprijs heeft toegerekend
aan de verschillende activa. In al deze gevallen zal het
uitgangspunt moeten zijn, dat de analyse zaals die in het 12b
verzoek zal zijn verwoord, consistent is met de avenge
documentatie.

Ingenieursbureaus & Nederland kent een aanzienlijk aantal grate Ingenieursbureaus, die
Innovatiebox oak internationaal (bijv. inzake de Waterbouw) een belangnijke rol

spelen. Voor de toepassing van art 12b spelen bij
ingenieursbureaus spelen veelal twee belangrijke vragen, die
taepassing van de innavatiebox lastig maken:

1. is er een immaterieel actief (IA)?
En zo ja,
2. zlJn deze IA voortgekomen uit WBSO?

Ad 1:
Over het algemeen kenmerken deze bedrijven zich door
uurtje/factuurtje”. Dat wil zeggen, de technische expertise wordt

door de klant ingehuurd am een technisch probleem op te lossen.
Alsdan is er geen IA, dat voortgekomen is uit WBSO en dat voor
eigen rekening en risico is ontwikkeld. Dit blakkeert aI voar veel
ingenieursbureaus de toegang tot de innovatiebox.

Na een aantal van deze ingenieursbureaus bekeken te hebben moet
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de conclusie getrokken worden dat ook deze in branche sams voor z
eigen rekening en risico IA ontwikkeld warden. Dit is bijvoorbeeld
het geval als het bureau voor eigen rekening en risico bepaalde
research verricht en dit later gaat licentieren.

CD

Prablemen die vervolgens ontstaan betreffen vragen als:
- in hoeverre is dit geen dusdanig ondergeschikt onderdeel van een
tataal project dat hier moeilijk winst aan toegerekend kan warden.
(bijvoarbeeld een “standaard” brug van 5 km met en een klein, maar
wel innovatief dijkje aan het begin) ?
- in hoeverre is voldaan aan het in art 12b lid I genoemde criterium
“voortgevloeid uif’ (ingeval van WBSO), of - als het
patentbescherming heeft - in belangrijke mate voortvloeit uit het
octrooi/patent?

Ad 2:
Het komt regelmatig voor dat het aantal WBSO uren relatief gering
is. Oak stellen de meeste dat ze veel meer hadden kunnen claimen.

Vraag
Wat te doen met

________Iverzoeken

waarbij een groat gedeelte van
de winst (bijv. rand 50 ¾ van de EBIT) wordt toegerekend aan de
box, terwiji bij doorvragen blijkt dat de vereiste verbanden tussen
enerzijds A en winst, en anderzijds WBSO uren en IA, veel vrij —

“dun” zijn ?
CD

C
CD

0

Er heeft oak een gesprek plaatsgevonden met de branchevereniging
van ingenieursbureaus (NLlngenieurs). De problematiek is gedeeld
maar tot een oplassing voar de branche kon niet warden gekomen
vanwege de grate verscheidenheid aan ingenieursbureaus.

Samen vatting
Een eenduidige oplossing is er zeker niet, maar we geven de kans
am de aanwezigheid van IA en de verbanden aan te tonen.
Baxafspraken zijn dus magelijk maar vaak niet zo ruim als de
adviseur denkt/wil. Neem bij deze problematiek bij twijfel altijd
contact op met iemand van de Iandelijke innavatieboxgroep.

Lopende ontwikkelingen MKB-methode
In aansluiting op de vorige Nieuwsbrief staat dit onderwerp nog
steeds haag op de agenda, en zijn de plannen inmiddels verder
gevorderd maar is nag niet zeker of en hoe de een eenvoudige MKB
methode zal warden ingevaerd.
We hapen jullie hierover binnenkart nader te kunnen informeren. Tot
dat moment kan hierover niet (extern) gecammuniceerd worden.

Vragen? Heb je vragen: neem contact op met je cantactpersoon van de
Iandelijke innovatieboxgroep. H

M

COLOFON

Dit is een uitgave van
Belastingdienst / CTC /

Innovatiebox
Mel 2072
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Doc2 V CONCEPT

Vaststellingsovereenkomst Innovatiebox

[OPMERKING: Veol van do genoemde elementen in deze overeenkomst zijn optioneel en
verwijderbaar indien niet van toepassing].

20720679 Werkdocument Handreiking vaststellingsovereenkomst Innovatiebox 1



CONCEPT

I Inleiding

1.1 Partijen

• Belanghebbende:

##NAAM PARTIJ A#, fiscaalnummer ########### [Opmerking: hier de fiscale eenheid vermelden
aismede ingeval van toepassing van artikel 12b voor een onderdeel daarvan naam/nummer van de
betrokken dochtermaatschappij]

gevestigd aan de ##STRAAT / POSTCODE## te ###PLAATS###, hierna te noemen ##NAAM
KORT##, te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw #########, bijgestaan door
gemachtigde en

• de Belastingdienst/##EENHEID##/ kantoor ####, hierna te noemen Belastingdienst of Partij B’,
gevestigd aan de ##STRAAT / POSTCODE## te ###PLAATS###, te dezen vertegenwoordigd door
de heer/mevrouw #########, bijgestaan door de heer/mevrouw #######,

verklaren hierbij een vaststellingsovereenkomst te hebben gesloten als bedoeld in artikel 7:900 van
het Burgerlijk Wetboek.

Bij deze vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beeindiging of ter voorkoming van
onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een
vaststelling daarvan, bestemd ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand
mocht afwijken.

1.2 Beschrijving van de onzekerheid

Partij A wenst van partij B zekerheid te verkrijgen over de voorwaarden waaraan moet worden
voldaan en over de methodiek die kan worden toegepast om invulling te geven aan de toepassing van
artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna te noemen: de Innovatiebox).

1.3 Overleg en correspondentie

Tussen ##NAAM KORT## en de Belastingdienst heeft overleg plaatsgevonden met het doel om te
bepalen of, en zo ja in welke mate in de jaren 20## t/m 20## behaalde voordelen onder de werking
van artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vallen. Aan de totstandkoming van
deze overeenkomst is het volgende voorafgegaan:

• Schriftelijke correspondentie en e-mails van partij A met dagtekening: ###
• Schriftelijke correspondentie en e-mails van partij B met dagtekening:###
• Mondeling en telefonisch overleg tussen partijen op: ###

Partijen hebben uiteindelijk overeenstemming bereikt om de toepassing van de Innovatiebox vast te
leggen voor de volgende / alle vennootschappen die deel uitmaken van de Nederlandse fiscale
een held van ##NAAM PARTIJ A###:

• ##INDIEN VAN TOEPASSING: NAAM VENNOOTSCHAP###, fiscaalnummer
• ##INDIEN VAN TOEPASSING: NAAM VENNOOTSCHAP###, fiscaalnummer

20720679 Werkdocument Handreiking vaststellingsovereenkomst Innovatiebox 2



CONCEPT

II Inhoud van de overeenkomst

Iii Beschrijving Ondernemingsactiviteiten

################
Beschnjving van leiten en omstandigheden, o.a.

• BESCHRIJVINGEN BEDRI]FSA CT! VITEITEN, FUNC TIES & AFDELINGEN,
• VERDIENMODEL
• AANTALLEN MEDEWERKERS
• ETC.

Hier kan ook eon korte, zakelijke, samenvatting worden opgenomen met verwijzing naar in eon bijlage
opgenomen corresponden tie met de uitgebreidere informatie.
################

11.2 Beschrijving Innovatie

IIllllllllllllllllllllIt####
Beschnjving van feiten en omstandigheden, o.a.

• HOOGTE R&D KOSTEN,
• AANTAL R&D MEDEWERKERS,
• PLAATS R&D FUNCTIE IN ONDERNEMING,
• ALGEMENE BESCHRIJVING ZELF VOORTGEBRACHTE IMMATERIELE ACT! VA

(MEER GEDETAILLEERD INGEVAL VAN 1-IVA, COST-PLUS OF START-UP)
• HOE VEEL WBSO,
• HOE VEEL PATENTEN,
• ANDERE EXTERNE VALIDA TIE (AWARDS, PUBLICA TIES)
• ETC.

################

11.3 Immaterië!e activa

##NAAM KORT## heeft de economische eigendom van zeif voortgebrachte immateriele activa als
bedoeld in artikel 12b, lid 1 van de Wet op vennootschapsbelasting 1969, welke voldoen aan de
voorwaarden van artikel 12b, lid 2 van de Wet op vennootschapsbelasting 1969.
Terzake van deze immateriële activa zijn aan ##NAAM KORT## ofwel octrooien verleend, ofwel deze
activa zijn voortgevloeid uit werkzaamheden waarvoor S&O-verklaringen zijn afgegeven aan ##NAAM
KORT##. De overeengekomen voordelen uit deze immateriële activa kunnen onder de werking van
de Innovatiebox gebtacht worden. De betreffende immateriële activa vallen niet onder de
uitzonderingen opgenomen in artikel 12b, lid 4 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

11.4 Voordelen ult hoofde van immateriële activa

Met betrekking tot de bovengenoemde ##NAAM KORT## entiteiten is er een verdeling gemaakt van
de Earnings Before Interest & Tax (hierna: EBIT”, of “operationele winst”), gebaseerd op eon
relatieve weging van de onderkende functies. Deze operationele winst wordt - indien van toepassing -

geschoond voor o.a.
- resultaten die naar hun aard niet kwalificeren voor toepassing van do Innovatiebox (overige
werkzaamh eden);
- baten en lasten die op grond van de wet zijn vrijgeste!d van de heffing van vennootschaps

belasting);

207206 19 Werkdocument Handreiking vaststellingsovereenkomst Innovatiebox 3



CONCEPT

- buitenlandse winston of resultaten waarvan de belastingheffing is toegewezen aan het situsland op
grond van een belastingverdrag of op grond van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001;
- Indien er op basis van hot arm’s length beginsel in wat voor vorm dan ook correcties op do
Nederlandse winst van Partij A worden aangebracht, dan worden deze meegenomen in de
berekening van de lnnovatieboxwinst.

De vaststelling van het voordeel (het aan de Innovatiebox toerekenbare gedeelte van de de
operationele winst van ##NAAM KORT##) is ontleend aan het gedachtegoed van de verrekenprijzen
en meer in het bijzonder aan eon functionele analyse op hoofdlijnen. Do genoemde analyse heeft
exciusief botekenis voor de toepassing van deze afspraak. In de als Bijlage opgenomen excel-
spreadsheet ##NAAM SPREADSHEET##’ is de betokening van de drempel, de boxruimte en het
bolastingvoordeel opgenomon waarin is uitgegaan van de bovenstaande vordeling van de EBIT.
Doze excel-spreadsheet maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

11-5 Voortbrengingskosten

Partijen zijn oveteengekomen de jaarlijkse voortbrengingskosten als volgt te borekonen:

## BESCHRIJVING SYSYTEMATIEK BEREKENING ##.

OPMERKING: Alleen bruikbaar bij ideaalcomplex, dus bijv. niet bruikbaar bij 1-IVA benadering, cost-plus
en startup

Uitgaande van een going-concern situatie, waarbij Partij A op continue basis nieuwe immateriele activa
blijft ontwikkelen, dan wel bostaande immateriele activa blijft doorontwikkelen, zullen in iederjaar
immateriele activa worden voortgebracht. Uitgaande van een dotgolijk ideaalcomplex zijn partijon
ovoreengekomen dat de jaarlijkse R&D-kosten geacht worden een benadoring to zijn van de met doze
immateriële activa samenhangende voortbrengingskosten.

Indion in enig jaar ult hoofde van bovenstaande winsttoorokening eon negatief voordeel toegerekend
wordt aan de Innovatiebox (maw. eon “R&D-verlios” als bedoeld in attikel 12b, lid 5 van do Wet op
vennootschapsbelasting 1969), dient dit negatievo voordeel in een volgend jaar te worden bijgeteld bij
de drempel, doch niet bij de berekening van hot bruto voordeel, zodat hot nogatievo voordeel via do
drompelberekening wordt ingolopen alvorons toerokoning van latere voordelen aan do Innovatiebox kan
plaatsvinden.

Daarnaast zijn terzake van do in do poriode voorafgaande aan do inworkingtroding van doze
overeenkomst resterende verrekenbare verliezen, — in afwijking van hot hierboven genoemdo — voor do
toerekening van eventuolo voortbrongingskoston do volgendo nadero afsprakon gemaakt:

##BESCHRIJVING NADERE AFSPRAKEN##

• BESCHRIJVING METHODIEK VAN BEREKENING VOORDEEL (BIJV. AFPELBENADERING OF
COST-PLUS),

• AANSLUITING TE HANTEREN EBIT OP DE (DOOR ACCOUNTANT GOEDGEKEURDE)
JAA RREKENING,

• NADERE INVULLING UIT EBIT (OPERA TIONELE WINST) TE ELIMINEREN ELEMENTEN
(B UITENLANDSE WINS T, NIET KWALIFICERENDE A C TI VITEITEN ETC., BEHANDELING
BUITENGEWONE BA TEN

20720619 Werkdocument Handreiking vaststellingsovereenkomst Innovatiebox 4



CONCEPT

11.6 Ingroei

OPMERKING: Alleen bruikbaar bij ideaaicomplex, dus bijv. niet bruikbaar bij 1-IVA benadenng, cost-plus
en startup

Overeengekomen is ## BESCHRIJVING SYSTEMATIEK VAN INGROEI ##. Achtergrond van deze
ingroei is do aanwezigheid van voordelen welke toerekenbaar zijn aan immateriële activa welke zijn
gereedgekomen voor moment van inwerkingtreding van artikel 12b van de Wet op do
vennootschapsbelasting 1969. De ingroel is een afspiegeling van de mate waarin do gereedgekomen
kwalificerende immateriële activa aan do winst gaan bijdragen, en is afgeleid van de Ievensduur van
deze activa.

11.7 Wijze van verwerking

##NAAM KORT## zal in haar aangiften vennootschapsbelasting verwijzen naar doze overeenkomst en
daarin do Innovatiebox toepassen conform do in doze overeenkomst opgenomen afspraken, met
gebruikmaking van de in do Bijiage opgenomen spreadsheet, welke jaarlijks zal worden aangopast naar
de actu&e cijfers.
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CONCEPT

III Nadere voorwaarden en afspraken

111.1 Kritische veronderstellingen

• De in Onderdeel II van deze overeenkomst beschreven feiten en omstandigheden ondergaan
geen wezenhijke verandering;

• Ingeval van een overdracht of vervreemding van (een deel van) kwalificerende immateriele activa
treden partijen in overleg om de eventuele consequenties (waaronder de behandeling van
voortbrengingskosten) voor toepassing van de Innovatiebox te bespreken;

• De financieringsstructuur ondergaat gedurende de Iooptijd van deze overeenkomst geen
wezenhijke verandering. Indien sprake zal zijn van een wezenlijke verandering treden partijen in
overleg om de eventuele consequenties voor toepassing van de Innovatiebox te bespreken;

• De overeengekomen systematiek richt zich op de operationele winsten van ##NAAM KORT##,
zoals bepaald in onderdeel II. Indien sprake zal zijn van een wezenlijke wijziging in de bepaling
van de operationele winst, als ook in geval van incidentele of bijzondere baten en lasten, treden
partijen in overleg om de eventuele consequenties voor toepassing van de Innovatiebox te
bespre ken;

• Aan Partij B is en wordt een juist en volledig beeld gegeven van de activiteiten van Partij A.

111.2 Geldigheidsduur van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft een looptijd van vierjaar, en geldt derhalve voor de jaren 20## tim 20##
[OPMERKING; de maximale Iooptijd van do overeenkomst is hot jaar van het sluiten van de
overeenkomst, plus drie jaar]. In het Iaatste jaar van de overeenkomst zal de overeenkomst worden
geevalueerd en zal besproken worden of de overeenkomst verlengd kan worden en zo ja, of er
wijzigingen nodig zijn. In geval van een eventuele verlenging zullen eventueel aanpassingen worden
gepleegd in verband met voortgeschreden inzichten, gewijzigde feiten en omstandigheden en
gewijzigde wet en jurisprudentie.

Deze vaststellingsovereenkomst is gesloten met inachtneming van de geldende fiscale wet- en
regelgeving, beleidsregels en jurisprudentie. De afspraak eindigt bij het intreden van ëén of meet van
de volgende situaties:
• bij relevante wetswijziging: zodra de wet in werking is getreden en een eventueel

ovetgangstegime niet (meet) van toepassing is;
• indien de feiten en omstandigheden zoals beschreven in deze afsptaak een wezenlijke

verandering ondergaan, tenzij partijen in onderling overleg een aanpassing van de afspraak
overeenkomen. Belangrijke wijzigingen in het feitencomplex zullen doot ##NAAM KQRT## zo
spoedig mogelijk wotden gemeld na het optteden van de wijziging.

111.3 Overige omstandigheden

• De in deze overeenkomst ingenomen standpunten wetken uitsluitend voor de toepassing van
artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Er kunnen aan deze overeenkomst
geen rechten wotden ontleend voot de heffing van vennootschapsbelasting buiten het kadet van
artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of voor de heffing van andere
belastingmiddelen.

• ##NAAM KORT## doet ter zake van de in de overeenkomst inzake de toepassing van de
Innovatiebox geregelde onderwerpen afstand van het recht op bezwaat en beroep, behoudens
voor zover het bezwaar of beroep nakoming van deze overeenkomst door de Belastingdienst
betreft.

• ##NAAM KORT## zal geen betoep doen op één van de uitzonderingsclausules van artikel 13,
tweede lid, sub e van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen ten aanzien van de in deze vaststellingsovereenkomst en de daarbij behorende
bijiagen begrepen infotmatie.

• Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
• Partijen verkiaren deze overeenkomst te hebben getekend nadat zij voldoende bedenktermijn

hebben gehad.
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IV Ondertekening

Aldus in drievoud opgemaakt te ##PLAATS##,

Voor akkoord

De heer/mevrouw ###########
namens ##NAAM PARTIJ A#,

datum en plaats:

Voor akkoord

De heer/mevrouw ########### De heer/mevrouw ###########

namens de inspecteur van de Belastingdienst/##EENHEID##/ kantoor####,

datum en plaats:

[OPMERKING: deze overeenkomst wordt namens de Be!astingdienst in beginsel ondertekend door de
competento inspecteur/ klantcoördinator aismede door cen bij de uitvoenng van do Innovatiebox
betrokken belastingdienstmedewerker]

BijiaQe: spreadsheet Model toepassing Innovatiebox over de jaren 20## t/m 20##
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Checklist

C

Intern Memo Art 12b VPB I



C

Intern Memo Art 12b VPB 2



Intern Memo Art 12b VPB 3



C

Intern Memo Art 12b VPB 4





Kenmerken casus
67

.

I



Vraag:

Kan de afspraak
ver/engd worden?

-

r



OpIossngsrichting
Behandeling Rente
1. is een aftrekbeperking van toepassing (lOa, lOU, 13!) ?
2. toerekenen aan normaal be/aste act!viteiten, tot max. een nihilresu!taat op
normaal belaste baten.

Echter: indien er na toerekening nog steeds een bedrag aan tentekosten
resteert, dan MOET dat Iogischetwijs we! zien op de R&D activiteiten, en moet
a!sdan wotden toegetekend aan de box.

Huidige stand van zaken: lopend vooroverleg





E

Workflow Innovatiebox



Een Handreiking

Achtergrond:

- Wens van uitvoeringspraktijk
- Bevorderen efficiency vooroverleg
- Uniformiteit vastlegging

Context:

- Vooral gericht op Afpelmethode
(zwaartepunt uitvoeringspraktijk)

- Going concern situatie
- (Over-)compleet: niet alles is

altijd van toepassing I
- Totstandkoming met input Intermediairs



Handreiking: Wie doet wat?

Wij
verstrekken

template met
toelichting

adviseur
passen aan

naar
specifieke

klan tsitua tie

I.

Wij•.
orc

en make.,
tekst

del9nitief



Opbouw vasts.telhngsovereenkomst

I. Om wie gaat het?

II. Wat doet het bedrijf, welk
belang heeft Innovatie, en
wat doen we daarmee voor
debox?

III Welke kritische
veronderstellingen zijn van
toepassing ?



Ter,ug naar de Box...
Indien de b&astingplichtige een
immaterleel activum heeft
voortgebracht ter zake waarvan aan
hem een octrooi is verleend of een
immaterieel activum heeft voortgebracht
dat is voortgevloeid uit speur- en
ontwikkelingswerk waarvoor aan hem een
S&O verkiaring is afgegeven a/s bedoeld
in de Wet vermindering afdracht
loonbelasting en premie voor de
volksverzekeringen (S&O activum),
worden, ingeval hif daarvoot bij de
aangifte over een jaat kiest met ingang
van datjaar de voordelen uit hoofde van
dat activum, met in achtneming van de
drempel a/s geduid in het vijide lid,
slechts in aanmerking genomen voor
5/H gedeelte. Innovatiebox



Handreiking: deel I
Belanghebbende:

Wie 7
##NAAM PARTIJ A#, tiscaalnummer ########### [Opmerking: flier de riscale eenheid vermeden
aismede ingeval van toepassing van arIike 12b voor een onderdeel daarvan naam/nummer van de
betrokken dochtermaatschappij]

Partijen hebben uiteindelijk overeenstemming bereikt om de toepassing van de Innovatiebox vast te
leggen voor de volgende l alle vennootschappen die deel uitmaken van de Nederlandse tiscale
eenheid van ##NAAM PARTIJ A###:

• ##INDIEN VAN TOEPASSING: NAAM VENNOOTSCHAP###, fiscaalnummet
• ##INDIEN VAN TOEPASSING: NAAM VENNOOTSCHAP###. flscaalnummer

Partij A wenst van partij B zekerheid te verkrijgen over de voorwaarden waaraan moet worden
Wat ? voldaan en over de methodiek die kan worden toegepast om invulling te geven aan de toepassing van

artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna te noemen: de Innovatiebox).



Handreiking: deel II

Feiten & Beschrijvrng var feiten en omstandigIeden,

omsta n digheden: • BE$CHRIJVINGEN BEDR1JESAC TI VI TEl TEN, FUNC TIES & AFDELINGEN,
• VERDIENMODEL

Onderneming? • AANTALLEN MEDEWERKERS
• ETC.

Hier kan ook een korte, zakel!jke. samenvatting worden opgenomen met verwqzing naar in een bijiage
opqenomen correspondentie met de uitgebreidere informatie.

Beschr4ving van feiten en omstandigheden, o.a.

• HOOGIE R&D KOSTEN,
• AANTAL R&D MEDEWERKERS,
• PLAATS R&D FUNCTIE IN ONDERNEMING,

Innovatie ? • ALGEMENE BESCHR1JVING ZELF VOORTGEBRACHTE IMMATERIELEACTIVA
(MEER GEDETAILLEERD INGEVAL VAN 74VA, COST-PLUS OF START-UP)

• HOEVEEL WBSO,
• HOEVEEL PATENTEN,
• ANDERE EXTERNE VALIDA TIE (AWARDS, PUBLICA TIES)
• ETc.



Handreiking: deel II (vervoig)

IVA- els ##NAAM KORT## heeft de economische eigendom van zeif voortgebrachte immateriële activa als
bedoeld in artikel 12b, lid 1 van de Wet op vennootschapsbelasting 1969, welke voldoen aan de
voorwaarden van artikel 12b, lid 2 van de Wet op vennootschapsbelasting 1969
Terzake van deze immateriele activa zijn aan ##NAAM KORT## otwel octrooien verleend, ofwel deze
activa zijn voortgevloeid uit werkzaamheden waarvoor S&O-verklaringen zijn algegeven aan ##NAAM
KORT## De overeengekomen voordelen tilt deze immateriële activa kunnen onder de werking van
de Innovatiebox gebracht worden. De betreffende immateriele activa vaflen niet onder de
uitzondenngen opgenomen in artiket i2b, lid 4 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.



Handreiking: deel II (vervoig)
Met bettekking tot de bovengenoemde ##NAAM KORT#’# entiteten is er een verdeling gemaakt van
de Earnings Before Interest & Tax (hierna: EBIT, of operationeIe winsr), gebaseerd op eenere,enIng relatieve weging van de onderkende functies. Deze operationele winst wordt - indien van taepassing -

Voordeel: geschoond voor o.a
- resuitaten die naar two aard niet kwalificeren voor toepassing van de Innovatiebox (avenge

Vast gedeelte werkzaamheden);
- baten en lasten die op grand van de wet zIjn vqjgesteid van de hetfing van vennootsctlaps

belastmg);

- buitenlandse winsten of resultaten waarvan de belastingtetfrng is toegewezen aan het sttusiand op
grand van een belastingvetdrag of op grand van het Besluit voorkoming dubbele betasting 2001;
- Indien er op basis van het arm’s length beginsel in wat voor vorm dan oak cotrecties op de
Nedenlandse winst van Partsj A worden aangebracht, dan worden deze meegenomen in de
berekening van de innovatieboxwinst.

De vaststelling van het voordeel thet aan de tnnovatiebox toerekenbare gedeelte van de de
operationele winst van ##NAAM KORT##) is ontleend aan het gedaclitegoed van de verrekenprijzen
en meet in tiet bijzonder aan een tunctionele analyse op hoofdlijnen. De genoemde analyse heeff
exclusief betekenis voor de toepassing van deze afspraak. In de als Bijlage opgenomen excel
spreadsheet ‘#4NAAM SPREADSHEET#W is de berekening van de drempel, de boxruimte en het
belastingvoordeel opgenomen waarin is uitgegaan van de bovenstaande verdeling van de EBIT.
Deze excel-spreadsheet maakt onderdeel uit van deze overeenkomst



Handreiking: deel II (vervoig)
• BESCHRIJV1NG METhODIEK VAN BEREKENING VOORDEEL (BIJV. AFPELBENADERING Of

COST-PLUS),
Berekening • AANSLUITING TE HANTEREN EB!T OP DE (DOOR ACCOUNTANT GOEDGEKEURDE)
Voorde&: JAARREKENING,

• NADERE INVULLING UIT EBIT (OPERA TIONELE WINST) TE ELIMINEREN ELEMENTEN

In vu/b/ok (BUITENLANDSE WINST, NIET KWALIFICERENDE A CTIVITEITEN ETc., BEHANDELING
BUITENGEWONE BA TEN & LASTEN),

• ONDERVERDELING KERNFUNC TIES! ROUTINEFUNCTIES & GEHANTEERDE
WEGINGSFACTOREN, Bl]V. VERW!JZING NAAR BE$TAANDE 85 DOCUMENTA TIE
(CONSISTENTIE DUIDING FE! TEN,

• ETC.



Handreikina: UeeI II (vervolci’)
I ## BESCHRIJVING SYSYTEMATIEK

Voortbrengings- OPMERKING: Alleen bruikbaar bq ideaalcornplex, this bijv. f,jLt bruikbaar bi] 1-IVA benadering, cost-plus

kosten en starlup

Uitgaande van een going-concern situatie, waarbij Partij A op continue basis nieuwe immateriêle activa
blijtt ontwikkelen, dan wet bestaande immateriele achva blijfl doorontwikkelen, zulten in ieder jaar
immateriele activa worden voortgebractit. Uitgaande van een dergelijk ideaalcomplex zijn partijen
overeengekomen dat de jaarhjkse R&D-kosten geacht worden een benadering te zijn van de met deze
immateriele activa samenhangende voottbrengingskosten.

Indien in enig jaar uit hoolde van bovenstaande winsttoerekening een negahet voordeet toegerekend
wordt aan de Innovatiebox fma.w. een R&D-verhes 315 bedoeld in artikel i2b, lid 5 van de Wet op
vennootschapsbelasting 1969), dient dit negatieve voordeel in een volgend jaar te worden bijgeteld bij
de drempel, doch niet bij de berekening van bet bruto voordeel, zodat bet negatieve voordeef via de
drempelberekening wotdt ingelopen alvorens toerekening van latere voordeten aan de Innovatiebox kan
plaatsvinden.

Daarnaast zn terzake van de in de periode voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze
overeenkomst restetende verrekenbare verliezen, — in afwijking van bet hierboven genoemde — voor de
toerekening van eventuete voortbrengingskosten de volgende nadere atspraken gemaakt:

##BESCHRIJVING NADERE AFSPRAKEN##



Handreiking: deel II (vervoig)
OPMERKING: A/teen bruikbaar b1 ideaaicomplex, dus b,jv. niet bfuiktaar bij f-/VA benadering, cost-plus

Ingroel en startup

Overeengekomen is ## BESCHRIJVING SYSTEMATIEK VAN INGROEI ## Achtergrond van deze
ingroei is de aanwezigheid van voordelen welke toerekenbaar zijn aan immateriëe activa welke zijn
gereedgekomen voor moment van inwerkingtreding van artikel 12b van tie Wet op tie
vennootschapsbe!asting 1969. De ingroei is een afspiegeling van tie mate waarin tie gereedgekomen
kwaliflcerende immateriele activa aan tie winst gaan bijdragen, en is aigeleid van tie Ievensduur van
deze activa.

##NAAM KORT## zal in haar aangiffen vennootschapsbelasting verwijzen naar deze overeenkomst en
True up daarin tie Innovatiebox toepassen conform tie in tieze overeenkomst opgenomen afspraken, met

gebruikmaking van tie in tie Bijiage opgenomen spreadsheet, welke jaadijks zal wortien aangepast naar
tie actueJe ci]fers.



Handreikng: deel III
• De in Onderdeel II van deze overeenkomst beschreven feiten en omstandigheden ondergaan

Kritische geen wezenlijke verandering

Veronderstellin en • Ingeval van een overdracht of vervreemding van teen dee! van) kwaliticerende immatertéle actvag treden partijen in overleg om de eventuele consequenties (waaronder de behandeling van
voortbrengingskosten) voor toepassing van de Innovatiebox te bespreken;

• De financieringsstructuur ondergaat gedurende de Iooptd van cleze overeenkomst geen
wezenlijke vecandering Indien sprake zal zijn van een wezenhijke verandering treden partijen in
overleg om de eventuele consequenties voor toepassing van de Innovatiebox te bespreken;

• De overeengekomen systemahek richt zich op de operationele winsten van ##NAAM KORT##,
zoals bepaald in onderdeel IL Indien sprake zal zijn van een wezenhijke wijziging in de bepaling
van de operationete winst, als 00k in geval van incidentele of bijzondere baten en lasten, treden
partijen in overleg om de eventuele consequenties voor toepassing van de Innovatiebox te
bespreken;

• Aan Parhj B is en wordt een juist en volledig beeld gegeven van de activiteiten van Part A.



Handreiking: deel III (vervoig)

Geldigheid
afspraak

Deze overeenKomst heeff een Iooptijd van viet Jaar. en getdt derhalve voor de jaren 20## tim 20##
[OPMERKING; Ue maximale Iooptijd van de overeenkomst is fiet jaat van flet siuiten van de
overeenkomst, plus drie jaar J. In het Iaatste jaar van de overeenkomst zal de overeenkomst worden
geêvalueerd en zal besproken worden of de overeenkomst verlengd Ran worden en zo ja, of er
wijzigingen nodig zijn In geval van een eventuete verlenging zullen eventueel aanpassingen worden
gepleegd in verband met voortgeschreden inzichten, gewijzigde feiten en omstandigheden en
gewijzigde wet en jurisprudentie.

Deze vaststellingsovereenkomst is gesloten met inachtneming van de geldende fiscale wet- en
regelgeving, beleiclsregels en jurisprutlentie. De afspraak eindigt bi] het intreden van één of meet van
tie volgende situaties

• bU televante wetswijziging: zodra tie wet in werking is getreden en een eventueel
overgangsregime niet (meer) van toepassing is;

• indien tie teiten en omstandighetien zoals beschreven in deze afspraak een wezenlijke
verandering ondergaan, tenzij partijen in onderling overleg een aanpassing van de afspraak
overeenkomen. Belangnjke wijzigingen in het feitencomplex zullen door ##NAAM KORT## zo
spoedig mogelijk worden gemed na het optreden van de wijziging.



Handreiking: deel III (vervoig)
• De in deze overeenkomst ingenomen standpunten werken uitsluitend voor de toepassing van

O
artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Er kunnen aan deze overeenkomstverige geen rechten worden ontleend voor de heffing van vennootschapsbelasting buiten bet kader van

Opmerkingen artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of voor tie heffing van andere
belastingmiddelen.

• ##NAAM KORT## doet ter zake van tie in tie overeenkomst inzake de toepassing van tie
Innovatiebox geregelde ondetwerpen aistand van bet recht op bezwaar en beroep, behoudens
voor zover bet bezwaar of beroep nakoming van deze overeenkomst door de Belastingdienst
betreff.

• ##NAAM KORT## zal geen beroep doen op één van de uitzonderingsclausules van artikel 13,
tweede lid, sub e van tie Wet op tie internationale bijstantisverlening bi] tie Peffing van
belastingen ten aanzien van tie in deze vaststellingsovereenkomst en tie daarbij behorende
bijiagen hegrepen inlormatie

• op deze overeenkomst is bet Netierlands rechi van toepassing.
• Partijen verkiaren deze overeenkomst te hebben getekend natiat zij voltioende bedenktermijn

hebben gehad.



Handreking: deel IV

Ondertekening
[OPMERKING: deze overeenkamst wordt namens de Belastingdienst in beginsel ondertekend door de
competente inspecteur/klantcodrdinator aismede door een bi de uitvoermg van de Innovatiebox
betrokken belastingdienstmedewerker]

Bijiage BiIIae: spreadsheet Model toepassfng Innovatiebox over de jaren 20## tim 20##

Tenslotte [OPMERKING: Veel van de genoemue elementen in deze overeenkomst zijn optioneel en
verwqderbaar indien niet van toepassing]

, ‘



Vragen?

I





Kenmerken casus
• Belastingplichtige ontwikkelt en ontwerpt

• Belastingplichtige is niet de exploitan t

• Wel veel WBSO

• Stelling BD: geen IVA - geen box



Tegenargument:

• Er is we! een IVA

• IVA is de “Cloud”





Kenmerken casus
•

_________________lw/I

een afspraak maken voor de per/ode 2007-2011.

•



Vraag:

Is dit verzoek
akkoord?

67



Oplossingsrichting
• De boekwinst OP de act/va-pass/va transactie is qeen operationele jaarwinst:

het model is dus niet onverkort toepasbaar!

• Afwijkingen:

- op de boekwinst geen afslag voor tout/nefuncties
- verde/ing ovet kernfuncties niet automatisch gelijk aan going concern
situa tie (bltikt bijv. ult due diligence?)
- andere behandeling van voortbrengingskosten: deze wotden na 2011 niet
meet “ingehaald” uit toekomstige jaarwinsten, en moeten nu derhalve voor
het niet inge/open gedeelte “hard” worden ingehaald!
- A/s benadering van de hatd in te lopen voottbtengingskosten kan eventuee/
aansluiting wotden gezocht bij het u/t. 2011 niet inge/open gedeelte uit het
model.

Huidige stand van zaken: afgerond
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CTC / Innsvetiebox

estimates

Dmzet

at: Integrale kostpdjs

Bruto Marge
-60.000 -70.000
90.000 90 000

- -60 000 -70 000 -75 0001
9O.OO0 105 000 115.000Iervtn Marge

Voorb.ber.(IP&sales kernfunct.)
2013 2014 Venoek op basis van WBSQ/mj.v.2010

1000 175000 190000

at: R&D kosten -25.000 -30.000 -30.000 90 -37 000

at Sales kosten -25.000 -30.000 -25 000 -30.000 -32 000

Overhead I HO I O&A -10.000 -10.000 -7.000 -10000 -10 000

EBIT 30.000 20.000 30.000 36.000] - -

Solitsinp EBIT (aan do hand var 1e werkelii% behaalde nnj

Beloning routinetunctien 6,000 7.000 6 000[ 7.000] 7.500 eeisningpmdssoefunctieslei n5vCPnlO%

R&D-kosten (niat leidend tot IVA) 25% 25% 25% 25% I 25% ejndmsentetereseanis. mislskJungen etc

Routinematige R&D beloning 625 750 7501 875] 925 005mrre Samoa abc CP+l0%

Teverdelenoverkemfuncfies 23.3 75 12.260 21.250 22.125 27,575 spkising abc setabece vesdeone OPEX

Enlmpreneursfunctie 20% 20% 20%] 20% 20% ramaatbatast

Sales 40% 40% 40%: ‘
toerekenbaar san R&D 40% 40% 40% 40% 4031 flerekeab,gba&s 120

lnomzetbegrepenlPvoorl-1-lC 75,0% 50,0% 25,0% 0,0% 0,0% aial:ingm&Th4jw

OmzetlPna 1-1-2015 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% 100,0%

“Verlaltng” naar EBIT-splitsieg

IP near 1-1-2010 — 30% 20% 10% 0% 0% namaalbetastrrnqwaraee we*eO,Rbeha&abninzet)
lPna 1-1-2010 100/0 20% 30% 40% 40% l2bvParb-qa&ebv bet8sb&,20tdemsz&)

Splitsing in bedragen I I
entrepreneurstunctie — 4.675 2.450 4.250, 4.425 5.515 nama&b&asl

sales - - 9.350 4.900 8 500 8.850 11.030 namthedast

IP voor 1-1-2010 7.013 2.450 2.125 0 0 necma&b&astpe,ymet)

IP na 1-1-2010 2 338 2.450 6 375 8.850 11.03Dm 120 eve Pinewe1)

Drempelberekeninq
winnt IP na 1-1-2010 2 338 2450 6 375 8.850 11,030
RelevanleR&Dkn. 4.688 10.313 15.938 22.500 24.75 eiit&t,sgdefaden,getnpenvuevuseneb,eskoslen(nA.Al
bmto opbrengst nieuwe IP

j,
7 025 12.763 22.313 31.350 35.78 anita ms,dsai ISv drempetberekemng

at Voortbrengingskosten /tngmeimodei —- sitS: tegmel in 4jaar

2010 4 688 4 688 4 688 4.688 18 700
2011 5 625 5.625 5.625 562 22 500
2012 5 625 5.625 5.62 ye 2014 resteed 25% van R&D hasten 2012

6

563 — 655 us 2014 renieed 50% van R&D knsten 2013

2014 6.93 nO 2014 resteed 70% van R&D hasten 2014
Totaal 4.688 10.313 15.938 22.500 24.750

Drempel 111 4.688 10.313 15.938 22.500 24.75
‘ restant vodg jaar 0 0 0

rempel ill totaal 4.688 10.313 15.938 22,500 24.75
bruto opbrengst -7.025 -12.763 -22.313 -31.350 -35.78

rampel 31112 -2.338 -2.450 -6.375 -8.850 -11.03
. <0 <0 <0 <0 <0 sQ drempntnietinge8pes/nOdrempelwetisgeispen

ax. boxwinstwimte 2.338 2.450 6,375 8.8501 11.030

ctrooiborwinat 2.338 2.450 6.375 8.850] 11.030

oxnilmte m iv 2010 caviaR esnrsimtebaper8ng

gebruikt

eateart

9282
elastvtga 12b 2.338 2.450 6.375 8850] 11.0301
t grondslagvermindedng -1.879 -1.960 -5.100 -7.080] -8.824 2008/2009n-(15.0/25,5%)/2OlOev ‘n-(20.525,5%)
errekende belastb. wlnet 458 490 1.275 1.770] 2.206 s (1010/25.5%) x beiast vntgens ad 120

: normaal balaat 27.663 17.550 21.625 21.150 24.970]
otale beleetbare wlnst 28.121 18.040 22.900 22.920 27.176

a betaten bnlestine leesshatl 7 171 4 510 5720j 5 730 6

Voo,deelbelastb. Winsi I 879 1 960 5 100 7.080 8.824 — -

noerde&thbeiasenaeun 479 490 1 275 1 770 2206
lotte! 6.220

AANNAMES
1 Alle aennames moelen onderbouwd kunnes warden, het nerkdjgen nan wederzi]ds “comtort”is leidend I
2 Alle IP is gepatenteerd c p van WBSD verklaring 000rzien, octrooi is aangevraagd & nehtregen no 1 afloat 2007

3 Patentan relevente lP zi)n verkregen 0501 einde boek)aer -n zo niet dan doorontwikkeling mits te onderbouwen

4 Consequenhe doorontwikkleing reele beloning oude IP
5 Sales, R&D en Entrepreneurial funche zijn kemfunclies, productie is rouhnemofige ftwctie )blijkt bijv sit beslaande TP Study.

6 Geen post-E6IT eon 12b IP toerekenbare bateMaslen

7 Bepaling voortbrengingskoslen & ingroeiregeling obv vooroverleg
8 Sanity check Profit Split obv OPEX nerhoudingsgetallen

R&D 25000 42%
Sales 25 000 42%

G&A 10.000 17%
60 000 rafael

9 coat-plus betoning sioor R&D die met leidt tot IVA

10 in de “brutedngsberekening” warden alleen de jaarlijks ingelopen voortbrengingskosten bijgeplust (‘vA -A”)
11 do voortbrengingskosten warden eveneens via een ingroeimodel behandeld. indien mogeli)k parallel lapend met ingroei in voordelen
12 welwijzigingon mm 2010 verwerkt (tanef, bovruimte)

13 Dit model is alleon toepasbaar bit bedntven waarbij R&D eon komfunctie is en tsaditks nieuwe IVA worden gegenereerd )“ideaalcomplex)

14 Negalieve boxresnltaten en startup verliezon wordon eerst via de drempelberekening goedgemaakt

15 Dit model is alleen toepasbaar op operationele winsten

I I16-6-2017 154420130301 Voorbeeldborekening atpelmethode 2010_2014 )dde kemfuncties. going concum. 00850, miv 2010) 01032013



CTC / Innovatiebox Voorb. ber.f I P&sales kernfunct.)
Cijfervoorbeeid 2007 2008 2009 2010 2011 Verzoek Kwekersrechten (en WBSO in 2010)

omzet 150.000 160.000 150.000 175.000 190.000

at: COGS -60.000 -70.000 -- -60.000 -70.000 -75.000 ContofGoodnsald(inkaop)
Gross Margin 90.000 90.000 90.000 105.000 115.000 OscIc Macge
af: R&D koaten -25.OOO -30.000 -30.000 -35.000 -35.000

af: Sales kosten -20.000 -25.000 -20,000 -25.000 -30.000

of: Overhead / HO? G&A -10.000 -10.000 -7.000 -10.000 -10.000

EBIT 35.000 25.000 33.000 35.000 40.000

pIftsinp EBIT (aan de hand van de werkelllk behaalde omze

Betoning productie 6.000 7.000 6.000: 7.000 7.500 belceleg th,c6eture5e ste). nOw OP. fOX

R&D-kosten (niet leidend tot IVA) 25% I 25% 25% 25% 25% fte,deenteln ,eseawh. reisluk%sgen etc
floutinema6ge R&D betoning 625] 750 750’ 875 8Th ‘relonisg Seodhe obv CPOIO%

T ve,detan over kernfunc5es 28.3 75 7 7.250 26.250 27.725 3 7.625 Splitsing obv relaheve verdehng OPEX

Entrepreneursfunc5e 20% 20% 20% 20% 20% no,nfbeiat
Sales 35% 35% 35% 35% 35% no,maaibeiast
t3erekenbaar son R&D 45% 45% 45% 45% 45% erekeningbasis l2b

in omzet begrepen iP voor 1-7-07 90,0% . 80,0% 70,0% 50,0% 40,0% Kwe.kaesrenht: lngroei ediw qeveatlseerde omzet nleuw. IP
Omzet IP na 7-1-2007 70,0% 20,0% 30,0% 50,0% 60,0%

Veitaiing naarEBiT-splitsing:

lPvoorl-1-2007 41%: 36% 32% 23% 18% nomraalbeastChrçoero.b.v.vkeIikbe1,eJenmzet) 2

P na 1-1-2007 5% 9% 14% 23% 27% 126 hPfi r1,vnora.b.e. wee*elijkbehaaldeomzet)

Splitsing in bedragen
Entrepreneursfiinc6e 5.6751 3.450 5.250 5.425 6.32 nonnaaibelaot

Sales 9.931 6.038 9.188 9.494 11.06 ronnaalbeja,t
P voor 1-1-2007 11.492 6.210 8.269 6.103 5.69 noemaalbelastClngo&)
Pna 1-1-2007 1.277 1.553 .44! 6.103 8.3 al2bvpBpa,oer)

2remp.elberekenina
wrnstlPna 1-1-2007 1.277j 1.553 3.544 6.103 8.53
RelevanteR&Dkn. 3.750 8,250 12.750 18.000 23.25

bnito opbrengst nieuwe P 5.027] 9.803 16.294, 24,103 31.78 Bndovoordeeltb.v.

af Voortbiengingskosten /ingmeimodei . stab torugvor.anspedodeIn SJaar
2007 3.750 3.750 3.750 3.7 3.15 1&000
2008 4.500 4.500 4.5 4.50 ul2ollrentee.t20%vanR&Dhaatan200g
2009 4.500 4.5 4.50 uk.2ollresteert40XvanR&Dkosfan2OlO
2010 5.2 5.25 u,20llresteetteoXvanR&Dkoaien2Oll
2011 5.25 uk. 2011 raateeitBO% van RD beaten 2011

Totaal 3.750 8.250 12.750 18.000 232o

Drempel I/l 3.750 8.250 12.750 18.00 23.25
ii: restantvodgjaar 0

Drempel ill totaal 3.750 8.250 12.750 18.00 23.25

: bmto opbrengst -5.027 -9.803 -16.2941 -24.10 -31.78

Drempel 31112 -1.277 -1.553 -3.544 -6.10 -8.53

< 0 < 0 C 0 C 0 < 0 0: &empel nOel lngelopen In 0:
max. boxwinstmimte 1.277 1.553 3.544] 6.103 8.539
Octrool-/tnnovatieboxwinst 1.277 1.553 3.544 6.103 8.539

Boxwimte 15.000 46.723 96.171 ale. 2010 veivelt boxndmtebepwkisg
f: gebwikt -1.277 -1.553 -3.544

Resteert 13.723 45.171 92.627

Reg
elastvlgs 12b 1.277 1.553 3.544 6.103 8.539
I: grondslagvermindering -776 -944 -2.154 4.906 -6.831 0082009x-t15.&Th5X)/20l0e.e. ‘x-(20.&25,a%)
errekende belastb,wjnst 501 609 1.390 1.197 1.708 =(10%125,5%)xbelaotvnlgensadl2b
ii: normaal belaat 33.723 23,446 29.456 28.897 31.461
otale belastbare winst 34.224] 24.056 30.846 30.094 33.169

te betalen belas5ng 8 727] 6.134 7 eee! 7.674 8.262

Voordeelbelastb. Vilinst 776 944 2.754 4906 6.831
voordeel in belasting EUR 199 241 646 1.251 1.706
Tataal 3.749

AANNAMES
1 Pile aannames moeten onderborwd kunnen worden, bet uerkdjgen van wederjds comiorE is Iledend

2 Pile P is beschernt. kwekersrecht is aangevraagd & verkregen na 1 januan 2007, en het as iset voor I januan 2007 vermarrd

3 kwnkeesrncht relevante IP lkwekernrecht, 5°SSO ri, 2010) zrjn verkregen voor einde boekjaar zo niet dan daorontwrkkehng (bipe hybeden). reps te onderboasen

4 ConsequevUe doorontwlkkeling’ redo beloning nude P
5 Sales, R&D en Entreprennural lundie zijn kernlunches. produche is roubnema)go tuncOn )btlkt biju. UI beslaandn W Study)

6 Geen post.E8IT aan 12b IP toerekenbare batenlaslen

7 Oepoing voortbrengingskosten & ingroeiregehng obv vooroverleg

8 Suruty check spl,tsing restwivst obv OPEX verhnudingsgetallnn

R&D 25000 457,

Sales 20000 30%

G&A 10000 18%

55 000 Totaat

9 cost-plus beloning voor R&D die flint leidt tot kwekersrecht.IVA

10 in do Thmteringsberekening” worden aliens de laarlllks ingelopen voortbrengingskosten hjgeplust l.A -K). aismede (R&D-)verhezen

1 1 de voodbrengingskssten worden fuitgaande van een rdeaalcomplex) eveneens via ens lngroeirnodel behandebi. parallel topend met tewgoerdienpenode vaafld&en

12 bet model is alteen bruikbaar 000r nperatioeete winsten

13 ingroei aan Pc hand van daadwerkelijk met kwalificerende sleuwe rassen behaalde omzet

16-6-2017 15:45 20130301 Vcorbeeldbereken)ng afpelmethode kwekersrecht 2007_201 1 (dde kemfunclies, going concern, ideaalcornp(ex VA) 01032013 I



6L0 GO /Kantnor Rotterdam 20130301 Voarbeeldherekening alpelmethode verlenging 2013_2015 (dciv kernfancties, going concern) 24092013

vimatea
noel -

— 30.000 000 - 31 500 000
Integrale knntprijs -15.000.000 -15 750 000

‘its Marge 15.000.000 15750000
R&D kosten -3.000.000 -3,150 000
Sales & Marketing knsten -2 500.000 -2.625 000
Overhead / HO / G&A -5000000 -5 250.000

I/finn EBIT fan de hand no si haalde smzet?
toning Productie 1.500.000 1.575000
toning roufinemaffge Sales 600.000 63ft000
LD-koslen (niet lnidercd lot VA) 25% 25%
wj6nemalige R&D b&onircg 75.000

33015000, 34.120.150
-16 537.500 -17.364.375

4.961.250, 5.209.313

0.0% 0.0%
100,0% ‘ 100,0%

729.304 botar*rg mulieematrge ealee%eetie Ron + e %

I Saedao,ewteke neseamh, nes%ih

4.163 Pkew*ra Oaeehe sac cpnia

2.826.052 Spbtkesp abc rnethdwnee

9Iefta500e naarEBlT-splitntng:

IP noor 1-1-2001
IP ea 1-1-2007

Spiltoing in’bedmgen
Entrepreneorsfunctie

-

MarkeSno & Sales Islralenissint
P nsa 1-1-2007
P na 1-1-2007

tonal P nal-1-2010
Relevanle R&D to,
be-sos opbrengst nielnwe P

at’ Voortbrengingskesten /ingroeimod&
450.000
450.000 -

450 000
450.000 -

450 000

4.140.990] 4.348.040
I 039 2481 I 087200

450.000 -

450 000

cu +

930,000 976 500
-744.000 -761.200
186.000 195.300

3.570.000 3.748.500

“ 1197176

8202601 861.273 861.272
I

831 .002

1 doe aaeeames maclen snderbsawd kunnan warden Ccl verkir)gen van wederarjds ‘camlsens Ikedeed I

2 Cue P is gepalenteerdnq van WenD aerkaring keararee. ocean, is aannevraasd 5 verlnegee na 1 sound 2047

1 Patentee relevente IP eqe cerlcegen veer erede bae9aan -> as flier dan daernnhe,kkei,e5 rn,Is Ic anderbacwen

4 canseekeese dsenanleckk’e,r,g rede bdaeieg avon II

0 Sales ROD en Onsepreneue,d lencte e’je kearhunches pra&cte is rautnemenge Sense Oaks Si/c uft beeaande TP Shad/c

5 Dccc pest-Cell san 12517 leerekenbare bsteelesten

7 lep&ing aaar%reeegskssten S in5rae.regei;ngsbc vsarscedeg

1 natty check Prarl 01,1 abc opro vethauangsgetaaen

ROD 3 ODD 000 29%

DOM 2002027 24%

DCC OCCO 000 48%

conan ann blab

ft cnst-/cus Oe:artng acer ROD do n:et eat tat InC

10 ‘ode’ bnuten,egsbeeehee.ng’ warden eea ae aan0ks regelapen vanctnenegsknslen bjgephast leA -A’l
11 de assnthnemsgsksstee warden eueneees via eon egrammednl kehwldeld, mien mood/k parallel speed met ingram is usandelee

12 Oil medal is ageem asenasbaso b beAi/cen waarbj ROD eec kernhiease is en saclike eie,wae 10% warden gsgenereerd lideaslwamplea/

13 Ne5a’jsae bsarsswhaten en ssa%p aeclreaen wsndee esnsl are do &errpelberekeeing gaeagemaaks

14 Oil medal is alleen teepasbear sp aperasaeele renslen

dctuelsrncdien wit eceluehe the 2012

Actwals rococo wil ecaluetie the 2012

dctweln rnwten wrt ecalcahe 0% 2012

2012 2013 2014
,

, 2015

-3 307.500] -3 472 875

2018
36465.188’

-18.232.594rd
18232 59410
-3.646 519]
-3.038.766
-6.077.531

5.469.778

2013-2046 CAOR

4.500.000 4.725,000

a werkel//k be

5%

661.5001 894,575
25% I 25%

76 750 82.696 56.622 8
251

1,653 750] 1,736,438 1.823.259 balaeregmahnemahgeepmdwetre%neheetel:ebc0000we% 5%

2 325.000
25.00%

2441.250 2563313 2681.478

In smzet begmpen IP voor 1-1-07
Dmzet IP nd 1-1-2007

25.00% 25.00%’ 2500%
Markesng& Sales (sfrateg)_ 35,00% 350% , 35,00%’ 35,00%
toerekenbaar aan R&D 40,00% 40,00% 40,00% 40,00%

0,0% 0,0%
100,0% 100,0%

2%

0,00% 0,00%
40,00% 40,00%

100% 100%

0,00%I 0,00%
-. 40,00%

100% 100%

561 .250
813.750

530 000

610 313
854 435

0,00%lnamsasl Select (Inwards Sc wenkelikkbehaatde smoke)
40,00% 125 VPB l”bagesek a.b.c nehet9kbehaakee smakel

640 828 672.870

0 0
897.159 942.017

672.870 eeeeakebetael

930.000
2250000
3 180 000

842.017 ewmadb&aat
0 0 nwma&belsatrergeed3

976 500
2 272 500
3 249 000

1.025.325 1.076.591

2008

2318625 2.389.556

2005
2010

3. 343. 950 1

976500 1 025325 1.076.591 1.076,591 &llThePelSekwell

- -—1- -__ -

1.076.591

3.466.146

___________

2031
2032

400000
450000

2.488,534156etoa do Pads keakeaean ocadbmee,naakeaten 104.41

3.563.125)&csa marine) talc. &enrpethereheeing

2013

450.0001

2014

net: Pagmel In 5ae

2015

472.500

2016

TsOaaI

-
472.500] 472.500
496.125’ 496.125

520 931

420.000
472,500 aft. 2018 arsteed’ I/O can ROD hasten 2013

cmpel 1/1
nestant voig (ear
cmsel I/l bleat

2,318.6252.250.000 2.272500

2250.000 2272500

488,125 wIt. 2olemsbeed. 20 can ROD hasten 2014

00010 opsrengst
tarsal 31112

2.389.556

520.931 ruN. 20)6 nesleed: 3/5 cae ROD hasten 2010

546.978 wR. 2olenesteed: 4/5 ceo ROD hasten 2086

2.486.534

2 250,000 2 272 500
-3.ieo.ooo -3246000

-930 000 -976 ROD

2318.625

2 318 626
-3.343950 -3’

-1 025.325 -1.’

930.000
930.000

s. boxwtnslruimte
ssibo,winst

gebmikt
steeft

012
last nlgs 12b
srsndslaovnpminoeftns
rrekende belaslb. winst
namiaal belast
tale belastbare winst

1.025 326
-620.260

1.076.591
-961.213

3.756.000 3,943,800
039.000 685.950

1.076.591

205.065 215.318
3935.925 4.132.721

-861.213 a - 120.505.5%)

Moat 744.000
C 184000

21 5.318
4393.187
4,608.505

(10%r25,5%) a belaat m84ns ad 12b

16-0-2017 15:45 12b berekesiag 2013-2016 Pagisa 1



Fictieve Cijfers
omzet

at: kostpnjs

Bwto Marge

stel: R&D kosten

splltslng In bedragen

Entrepreneurs(unctie

ssem

Sales &

af Voortbmngingskosten / ingroelmode!
2010

2011

2012

2013

2014

rempel 1/1

restant voiig jeer
rempel Ill totaal

bmto opbrenst

rempel 31/12

ux. boxwinstruimte

last vlgs 12b

gmndslagvermindering

rrekende belastb. winst

normaal belast

otale belastbare winst

a beta/en belasting
oheck

Vooniee/ be/asib Vinnst

,oordeel in hIcI,nc, CUR (neochelt

rotaal

400K miv 2010 (2010-2014)

-75.000 -80.000 -85.000

55.000 60.000 65.000 Brute Merqv

=x

CTC I Innovatiebox

-70.000 -70.000

55.000 50.000

-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

I WR.,U veaoeK m.,.v. 2U7U/ max 4UVK aisnag in aantflerKingte nemen

aleskosten -1O.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

ingeneedngkosten -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
)verige kosten -23.000 -19.500 -23.000 -20.000

1BIT 2.0001 500 2.000 10.000

tssemblage / Inkoop / niet-WBSO Engenee -- 25% 25% -

Sales & Service 25% 25% 25% 25%

toerekenbaar san R&D 25% 25% 25% 25%

In omzet begrepen IF’ voor 1-7-70 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% stat: ingro.iTh SJaar

OmzetlPna 7-7-2070 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100%

“Vertahng” naar EB/T-sp/itsing:

P voot 1-1-2010 20% 15% 10% 5% 0% vamaalbelastCkleeero.b.v. ,wrkeIicbeheaidoomzei)
P na 1-1-2010 5% 10% 15% 20% 25% l2b VPS (amcero.b.v. o*eF4behaaideomzet)

50% 50% 50% 50% 50%

500 125 500 2,500

P voor 1-1-2010
lPnal-1-2010 100 50

Drempelberekening
winot P na 1-1-2010

300

Relevante R&D kn.
bmto opbrengst nieuwe P

500[ 125 500 2500
2.000

3.000

Totaal

2009

4,.,,. ;‘ .—..

-,

,, , ‘,,4. ,.,

,L ‘, .

I 0 ‘“-‘%34v,.. :, 0

24001
621 201 IDol 4151 600

I 1.277

U-

AANNAMES
- Ate aannames moeten onderbouwd kunnen worden, hot verkrijgen van wedetzijds “comfort”is leidend

- Ate IP is gepatenteerd C q van WESO verktanng vooczien, octrooi is aangevraagd & vetkregen na 1 januari 2007
- in casu zijn alleen kernhjncbes te ondertsennen,
- Seen post-EBIT aan 12b IP toerekenbare baten/lasten
- Bepaling voortbrengingskosten & ingroeiregelmg obv voorovedeg
- in de ‘bruteringsberekening worden eileen de jaartjks ingelopen voortbrengingskosten bijgeplust (“*A -A’)
- do voortbrengingskosten worden eveneens via een ingroeimodel behandeid, parallel iopend met ingroei in voordelen
- voorgestelde wetwijzigingen miv 2010 vorwerkt )tadef, boxruimte)
- Dit model is alleen toepasbaar bij bednjven waarbij R&D een kernfunctie is en jaarlijks nieuwe IVA wordei, gegenereerd (‘ideaalcomplex)
- negatieve boxresultaten en startup verliezen wonton eerst via de dtempelberekening goedgemaakt
- het model is eileen bruikbaar voor verdeling operationele winsten
- Gelet op ingroei in winst uit IVA gereedgekomen in 2006 en 2009 logisch to veronderstellen in latere jaren, a,tsdan voor deze winsten wel eon max van € 400 000
- LET OP: do cellen in nj 61 en 62 rekenen niet automatisch hot maximum van 400K door I

16-6-2017 15:45 20130301 Voorbeeldberekening afpelmethode WBSO_12b flint geclaimd in 2008_2009, 400K miv 2010 (vierkemfuncties) 01032013



CTC / Innovatiebox Cost+(ingroeivariant)

Jaarrekening 2070 2011 2012 2013 2014
omzet 150.000 160000 14O.OOO 175000! 190.000
af; COGS -60.000 -70.000 -60.000 -70,000 -75.000 Cost of Goods Sold (inkoop)
Gross Margin 90.000 90.000 80.000 105000 115.000 B,uto Marge
at R&D kosten -8.000 -9.000 -10.000 -11.000 -12.000 (inclustefsubsidieszoalsWBSOafdrachtvermindering)

at: Sales kosten -25.000 -30.000 -25.000 -30.000 -32.000

at: Overhead I HO I G&A -30.000 -40.000 -50.000 -50.000 -50.000

EBIT 27.000 11.000 -5.000 14.000 21.000

Berekening boxwinst obv costplus

Netto R&D kosten (direct en indirect) 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 (inclusief subsidies, zoals WBSO afdrachtverminderlng)

Af: geen bedriffsmiddel / WUSO I octrooi -2.000 -2.250 -2.500 -2.750 -3.000 25%

Kostenbasis voordeelberekening 6.000 6.750 7.500 8.250 9.000

Cost-plus beloning (boxwinst) 900 1.073 7.125 1.238 7.350 75%

Levensduur technologie (in jaar) 300 300 300 3

338 338 338

375 375 375

413 413

450

l2bwinstperjaar 300 638 1.013 1.125 1.238

Normal belaste ,estwjnst 26. 700 70.363 -6.073 72.875 19.763 nonnaalbolast

Orempelberekening

winstlPnal-1-2007 300 638 1.013 1.125 1.238

Relevante R&D kn. 6.000 6.750 7.500 8.250 9.000 bte0ing do fOols ing&opsn voodbrengingskosten (+4 -4)
bruto opbrengst nieuwe P 6.300 7.388 8.513 9.375 10.238 Bruts voo,dseltb.v. drempeflserekening

Voortbrengingskosten 6.000 6.750 7.500 8.250 9.000

rempel 1/1 6.000 6.75 7.500 8.25 9.00
j: restant vorig jaar 0

rempel ill totaal 6.000 6,75 7.500 8.25 9.00

f: bmto opbrengst -6.300 -7.38 -8.513 -9.37 -10.23
rempel 31/12 -300 -63 -1.013 -1.12 -1.2 -tempelbe&agispuurojfsmmtig, esneempelkeneigenlqknlatnagatiefzn

< 0 < 0 < 0 <0 <0 sQ : &.empel fist ingslopen/s 0: &empel wet egolopsn
max. boxwinstruimte 300 63 1.01 1.12 1.23
nnovatieboxwinst 309 63 1.01 1.12 1.23

Bsc
elastvlgsl2b 300 63 1.01 1.12 1.23

at: gmndslagvennindering -241 -51 -81 -90 -99 2008t2009. x - (15,5f25,5S) 12070e o. x - t20.&25,5X)

errekende belasth. wlnst 59 12 20 22 24 (lO%,25,5%) o belasi volgsos ad 125
ii: normaal halest 26.700 10.36 -6.01 12.87 19.76
otale belastbarewinst 26.759 10.490 -5.810 13.100 20.010

babies belasOog (geschat) 6.824 2.623 -1 453 3 275 5.003

Voordeelbelastb.Winst 247 570 870 900 990
voordeel in belas5ng EUR 61 128 203 225 248
Totaal 803

0 0 0 0 0

AAN NAMES
I Alle aannames moeten onderbouwd kunnen worden; het verkiijgen van wederzijds comfortis leidend
2 AlIe immateriele activa zijn gepatenteerd c.q. voorzien van WBSO verklaring

3 Patenten relevante P c.q. WBSO verkiaringen zijn verkregen voor einde boekjaar c.q. doorontwikkeling (mits te onderbouwen)

4 R&D is geen kemfunctie; VA brengen meerdere jaren voordeel op

5 Geen post-EBIT aan 12b P toerekenbare baten/tasten

6 Voortbrengingskosten zijn netto (dus inclusief subsidies)

7 Afslag voor R&D kosten die niet hebben geleid tot een bedrijfsmiddel & de situatie waarin geen WESO of octrooi is verkregen

16-6-2017 15:46 20130301 Voorbeeldberekening costplusmodel met ingroei (R&D geen kemfunctie, 2010_2015) 01032013
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489 1.300 lio%i20.5%l x beiasi voignnaao 129
- nonnaal belest -6.000’ -500 5 000 7563 8 500
tale beleetbare winst -6.000 -500 6.000 8.050 9.800

venekening set9ezen 0 0 -5 000 -3 500
iastbaar bedreg -6.000 -Sod 0 4.559 9.800
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xeet BS 4X’, ‘. -

ooodee1bWesfb Most 0 0 0 1950 5200
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5.ANNAMES
1 Aile aannamns moeten onde100Lood kunnen worden, hal verkriigen van wederzijds cnmfvrfls leidend i

2 Alle IP is gepalenteerd oclrool is aeogevraagd & verkregen na 1 januarl 2007
3 Palenien relevente IP zi)n verhregen voor rhode boekjaar -v Zn net dan dooronbekkeling, mds Se onderbomnnen
4 Covnequense doorontwikkleing reels beloning nude IP
5 Sales, R&D en Enlrepreneural luvdie zimn kemfuncbes, productie is roshnematige functie )bii;kt bi)v oil benteande TP Study)
6 Seen post-EBlT can 128 lP tnerekenbre baleWlasien
7 Sepeting vovctbrengivgskoniev & ingroeiregeling obv vooroverieg
8 Sanity check ProSi Split nbv OPEX verhoudingsgvlallen

R&D 3000 50%
Sales 1 500 25%
SG&A 1 500 25%

6 000 Toted
9 cost-plus betoving voor R&D die niet leidi tnt VA

10 in de “bruteringsberekening worden eileen de teaduks ingalopen voortbrengingsknsten bijgeplust )+A -A”)
11 de vonrtbrengingskosten worSen eveneens via een ingroeimndel behandeld, indien mogeik parallel lopend met ingroei in voordelev
12 In de vonrtbrenginuknslen worSt )een gedeelte van) het aanlnnpvedies veiwerki via een ingroeimodel
13 Addilioneel aandachtspunt de funckonele anayse ken veranderen op moment van vermarkting misoctyen aeenpaonivg wivstverd&ing I

14 Model is eileen bwihbear veer operebonele wnsten
15 LETOP: sommige cellen )bi1v inneke veiiesvorreken:ng rekenen niet euiometisch door I
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Nieuwsbriefnr.5
Nieuwsbrief aanspreekpunten Innovatiebox

CTC / Innovatiebox

In deze vijfde nieuwsbnef ten behoeve van de aanspreekpunten Innovatiebox
wordt — naast de actualiteiten - ingegaan op do nieuwe forfaitaire regeling voor
het MKB.

Van do Voorzitter c
voldoende aanleiding voor een nieuwe nieuwsbrief. Juist hot elgen”
karakter van de Innovatiebox, met een zware nadruk op maatwerk
als gevolg van het belang van een individueel feitencomplex, zorgt
ervoor dat vragen rond de box blijven opkomen. In dat kader wil 1k
ook alvast graag wijzen op de de jaarlijkse aanspreekpuntendag, die
dit jaar waarschijnlijk zal plaatsvinden in de tweede helft van het
jaar. Nadere details volgen.
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z
Litaratuur/Recent verschenen CD

Recentelijk is een tweede druk verschenen van het boek van M.L.B.
van der Lande, “Innovatiebox en RDA”. Voor de begenadigde
spitters onder ons schijnt het boek raadpleegbaar te zijn via de
Kluwer site.

0,

MKB, first impressions Zoals bekend kan belastingplichtige er vanaf 2013 voor kiezen bij de
berekening van het in aanmerking te nemen bedrag voor de
Innovatiebox uit te gaan van een forfait (artikel 7aa
Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1969). Dit forfait betreft
het saldo van de in het jaar genoten voordelen uit immateriële activa
dat uitgaat boven de drempel, bedoeld in artikel 12b, vijfde lid, van
de wet en bedraagt 25% van de winst vOOr toepassing van artikel
12b van de wet, met een maximum van € 25 000 en vindt slechts
toepassing indien de bedoelde winst positief is. Inmiddels zijn de
eerste reacties binnen, en blijkt de regeling goed ontvangen te zijn.
De tot dusver gerezen vragen, en betreffen o.a.:

- Moet er nog steeds worden voldaan aan de toegangscriteria
van art 12b lid 1 ? Antwoord: Ja, de forfaitaire regeling
brengt daarin geen wijziging.

- Geldt het maximum van € 25.000 per immaterieel activum of
per jaar ? Antwoord: Per jaar

- Geldt het maximum van € 25.000 per jaar, of over een
periode van 3 jaar? Antwoord: idem.

- Is 25% van de winst flu het het geaccepteerde nieuwe
minimum in vooroverleg ? Antwoord: Nee, dat hangt af van
functionele analyse.

- Hoe verhoudt de MKB regeling zich tot lopende afspraken,
waarvoor een vaststellingsovereenkomst is afgesloten ?
Antwoord: Veelal biedt de vaststellingsovereenkomst
daarvoor wel ruimte, nu daarin meestal een bepaling zal zijn
opgenomen over beeindiging van de afspraak bij relevante
wetswijziging.

- Kan de forfaitaire regeling zo worden begrepen dat er geen
sprake hoeft te zijn van winst uit hoofde van het
kwalificerende immateriële activum ? Antwoord: Nee, er
moet sprake zijn van een voordeel.

Methode & Techniek Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld of en in hoeverre er bij
een ingroeiregeling in de box rekening gehouden moet worden met
toepassing naar tijdsgelang van zo’n ingroei, flu beide varianten
(met en zonder tijdsgelang) in de praktijk voorkomen.

Beide varianten kunnen als volgt geIllustreerd worden. Stel er is
sprake van een ingroei met ingang van 2010, met een termijn van 4
jaar. Dat kan dan op twee manieren worden ingevuld:

2010 2011 2012 2013 2014

variant 1 25% 50% 75% 100% 100%

variant2 12,5% 37,5% 62,5% 87,5% 100%

Nu afspraken over ingroei zijn gebaseerd een specifiek
feitencomplex, en bovendien vaak — bij uitstek — het voorwerp zijn
van compromissoire oplossingen, zijn vanuit perspectief van de >
kennisgroep beide varianten toegestaan, en is er dus geen sprake
van een voorkeursvariant.

Tips & Truuks Weging van Innovatie is een van de lastigste onderdelen van het
maken van een boxafspraak. Voor het vaststellen van het belang
van innovatie voor een specifieke onderneming zijn er verschillende
ankers te bedenken, waaronder het gebruik van kencijfers. Het
voordeel van het gebruik van kengetallen is dat het een eenvoudige
manier vormt om een beeld te krijgen bij een verzoek. Zoals al
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met onderzoek naar innovatie is bet adviesbureau Booz &
Company, dat jaarlijks een rapport uitbrengt over de wereldwijde
ontwikkelingen rond R&D. In een rapport uit 2009 wordt daarbij
aandacht besteed aan R&D intensiteit. Dat blijkt uit te drukken als
het percentage operationele R&D-kosten I omzet, en varieert sterk
per branche.

Health Care 12.0%

Dit overzicht is gebaseerd op de 1000 meest innovatieve bedrijven
wereldwijd. Wat daarbij opvalt is dat de gemiddelde R&D kosten
ongeveer 36% van de omzet bedragen, terwiji het “normale” niveau
bij bijv. software een factor 3 hoger is, met andere woorden: pas
boven de 114% van omzet is sprake van een bovengemiddelde
R&D-spender, welk gegeven wellicht dienstbaar kan zijn om een
verzoek in perspectief te plaatsen. Hierbij past wel de kanttekening
dat het bovenstaande slechts kan dienen als indicatie, oftewel een
van de instrumenten in de toolbox om het belang van innovatie is
een specifiek verzoek in te schatten: minder R&D uitgaven dan het
gemiddelde betekent niet automatisch dat R&D of innovatie voor dat
bedrijf niet belangrijk is

Toepassing
hard heidsclau s ul e

lnzake de toepassing van de Innovatiebox wordt in voorkomende
gevallen een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule
gedaan. Zon verzoek betreft nagenoeg altijd de toegang tot de box,
ofwel omdat sprake is van een mismatch tussen enerzijds eigendom
en exploitatie van het immateriele activum (bijv. met eon octrooi in
een niet gevoegde houdstermaatschappij), zodat niet wordt voldaan
aan de eis dat er een octrooi of WBSO verkiaring moet zijn verleend
aan de belastingplichtige die het immaterieel activum heeft
voortgebracht. Het onderstaande is ontleend aan een recent
verzoek, waarin de argumenten die in zon casus een rol spelen,
nog eens duidelijk de revue passeren..

De wet staat toepassing van de hardheidsclausule uitsluitend toe in
zeer uitzonderlijke gevallen. De hardheidsclausule kan alleen
worden toegepast bij een onbillijkheid van overwegende aard’.
Daarvan is slechts sprake als het gaat om een gevoig dat de
wetgever had voorkomen als hij dat bij het maken van de wet had
voorzien. Dit is niet het geval in de bovenstaande situatie, die
immers wel degelijk door de wetgever is onderkend: in de memorie
van toelichting bij de Wet werken aan winst wordt opgemerkt dat:
“De eerste voorwaarde is dat do belastingplichtige een immaterie&
actief heeft voortgebracht, met betrekking waartoe tevens aan hem
een of meer octroolen zIjn vedeend.” (Kamerstukken II 2005/06, nr.
30 572, nr. 3, blz. 51).

Dit valt ook af te leiden uit de memorie van toelichting bij bet
Belastingplan 2010 bij bet afschaffen van bet plafond van de
Innovatiebox (Kamerstukken II 2008/09, nr. 32 128, nr. 3, blz. 13).
De wetgever stelt: Door hot maximum voor S&O-activa af te
schaffen veiwacht hot kabinet tevens een oplossing te hebben
gevonden voor twee als beperking ervaren gevolgen van het
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octroolvereiste. (...). Ten tweede gaat het om het vereiste van de z
juridische elgendom van het octrooi. Bednjven die de economische
eigendom van een octrooi hebben, maar niet de juridische
eigendom, kunnen geen gebruik maken van de Innovatiebox via de
weg van de octrooi-activa. Wanneer deze activa ook in aanmerkihg
komen voor een S&O-verklaring, kan via deze weg de Innovatiebox
toch worden toegepast.” Uit deze passage blijkt dat de wetgever het
juridische (en economische) eigendomsvereiste van het octrooi van
wezenhijk belang acht voor de toepassing van de Innovatiebox in
geval van octrooi-activa.

Tevens blijkt voorgaande passage dat de wetgever toepassing van
de Innovatiebox nog mogelijk maakt via de weg van een S&O
verkiaring waar de juridische en economische eigendom zich om
welke reden dan ook niet in een hand bevinden. Tijdens de
parlementaire behandeling (Kamerstukken II 2009/2010, nr. 32 128,
nr 52 blz 11) heeft de staatssecretaris op de vraag waarom wordt
aangesloten bij de WSSO het volgende geantwoord De
Belastingdienst heeft die S&O verkiaring a! nodig in verband met de
WBSO. Door die koppeling hoe yen wij dus geen extra dingen te
doen en de ondernemer eigenhijk ook niet om toch die koppeling te
maken. De reden voor de koppeling is datje anders de sluizen veel
te wijd open zet De reden waarom wij die verkiaring nemen is dat
zij er toch a! lag 1k realiseer me dat dit natuurlijk een bepaalde
inperking is. Je moet echter ergens een inperking doen om te
zorgen dat het geld goed terechtkomt.”

Resumerend komt het er op neer dat de wettekst duidelijk is en dat
uit de parlementaire geschiedenis volgt dat de Innovatiebox ook
bewust beperkt is tot immateriele activa waarvoor aan
belastingplichtige een octrooi is verleend of een S&O-verklaring is
afgegeven. Een adequate afbakening werd nodig geacht om de
regeling uitvoerbaar en budgettair beheersbaar te houden.

Het zal niet als een verrassing komen dat dit verzoek niet is
g eh on o tee rd.

Lopende ontwikkelingen Bronheffingen

We hopen jullie hierover binnenkort nader te kunnen informeren. Tot
dat moment kan hierover niet (extern) gecommuniceerd worden. Dat
betekent ook dat we voorlopig vanuit de Innovatieboxgroep geen
afspraken maken over de toepassing van art 36 en 36a BVDB, en
lopende afspraken na beeindiging vooraisnog niet vetlengen.

BezwaarenBeroep

Tot dusver zijn er nog geen lopende beroepsprocedures rond de
Innovatiebox. Het is echter niet uit te sluiten dat dat binnenkort wel
gebeurd, hetgeen vanzelfsprekend consequenties kan hebben voor
de uitvoeringscoordinatie. Vanuit de CTC willen we — weliicht ten
overvloede — gtaag nog eens onder de aandacht brengen dat wij ten
alien tijde op de hoogte gebracht wiiien worden van (mogelijke)
beroepsprocedures. Dus siuit jouw contactpersoon van de iandeiijke
innovatieboxgroep aan op zo’n casus, als je voornemens bent om
een bezwaar af te wijzen.

Vragen? Heb je overigens nog vragen ? Neem dan contact op met je
contactpersoon van de iandeiijke Innovatieboxgroep. H

COLOFON

Dit is een uitgave van
Belastingdienst I CTC /

innovatiebox

4



DoclO CONCEPT

Vaststetlingsovereenkomst Innovatiebox

[OPMERKING: Veel van de genoemde elementen in deze overeenkomst zijn optioneel en
venvijderbaar Indian niet van toepassing].
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CONCEPT

I Inleiding

1.1 Partijen

• Belanghebbende:

##NAAM PARTIJ A#, fiscaalnummer ########### [Opmerking: hier de fiscale eenheid vermelden
aismede ingeval van toepassing van artikel 12b voor een onderdeel daarvan naam/nummer van de
betrokken dochtermaatschappijJ

gevestigd aan de ##STRAAT I POSTCODE## te ###PLAATS###, hierna te noemen ##NAAM
KORT##, te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw #########, bijgestaan door
gemachtigde en

• de Belastingdienst/##EENHEID##/ kantoor ####, hierna te noemen Belastingdienst of “Partij B”,
gevestigd aan de ##STRAAT / POSTCDDE## te ###PLAATS###, te dezen vertegenwoordigd door
de heer/mevrouw #########, bijgestaan door de heer/mevrouw #######,

verklaren hierbij een vaststellingsovereenkamst te hebben geslaten als bedoeld in artikel 7:900 van
het Burgerlijk Wetboek.

Bij deze vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beeindiging after voorkoming van
onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een
vaststelling daarvan, bestemd oak te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstaestand
mocht afwijken.

1.2 Beschrijving van de onzekerheid

Partij A wenst van partij B zekerheid te verkrijgen over de voorwaarden waaraan moet warden
voldaan en over de methadiek die kan warden toegepast am invulling te geven aan de taepassing van
artikel 12b van de Wet op de vennaatschapsbelasting 1969 (hierna te noemen: de Innavatiebox).

1.3 Overleg en correspondentie

Tussen ##NAAM KORT## en de Belastingdienst heeft averleg plaatsgevanden met het doel am te
bepalen of, en zo ja in welke mate in de jaren 20## t/m 20## behaalde voordelen ander de werking
van artikel 12b van de Wet op de vennaatschapsbelasting 1969 vallen. Aan de tatstandkoming van
deze avereenkomst is het volgende voorafgegaan:

• Schriftelijke carrespandentie en e-mails van partij A met dagtekening: ###
• Schriftelijke carrespandentie en e-mails van partij B met dagtekening:###
• Mondeling en telefanisch overleg tussen partijen op: ###

Partijen hebben avereenstemming bereikt am de taepassing van de Innovatiebox vast te leggen vaor
de volgende I alle vennaatschappen die deel uitmaken van de Nederlandse fiscale eenheid van
##NAAM PARTIJ A###:

• ##INDIEN VAN TOEPASSING: NAAM VENNOOTSCHAP###, fiscaalnummer
• ##INDIEN VAN TOEPASSING: NAAM VENNOOTSCHAP###, fiscaalnummer
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II Inhoud van de overeenkomst

11.1 Beschrijving Ondernemingsactiviteiten

################
Beschnjving van feiten en omstandigheden, na.

• BESCHRIJVINGEN BEDRIJFSA CT! V!TE! TEN, FUNCT!ES & AFDEL!NGEN,
• VERDIENMODEL
• AANTALLEN MEDEWERKERS
• ETC.

Hier kan ook een korte, zakelijke, samenvatting worden opgenomen met veiwijzing naar in een biflage
opgenomen correspondentie met de uitgebreidere informatie.

##ft II ft II II ####

11.2 Beschrijving Innovatie

################
Beschrijving van feiten en omstandigheden, o.a.

• HOOGTE R&D KOSTEN,
• AANTAL R&D MEDEWERKERS,
• PLAATS R&D FUNCT!E IN ONDERNEMING,
• ALGEMENE BESCHR!JV!NG ZELF VOORTGEBRACHTE IMMATERIELE ACT! VA

(MEER GEDETAILLEERD !NGEVAL VAN 1-IVA, COST-PLUS OF START-UP)
• HOEVEEL WBSO,
• HOE VEEL PATENTEN,
• ANDERE EXTERNE VALIDA TIE (AWARDS, PUBLICA TIES)
• ETC.

################

11.3 Immateriële activa

##NAAM KORT## heeft de economische eigendom van zeif voortgebrachte immateriele activa als
bedoeld in artikel 12b, lid 1 van de Wet op vennootschapsbelasting 1969, welke voldoen aan de
voorwaarden van artikel 12b, lid 2 van de Wet op vennootschapsbelasting 1969.
Terzake van deze immateriële activa zijn aan ##NAAM KORT## ofwel octrooien verleend, ofwel deze
activa zijn voortgevloeid uit werkzaamheden waarvoor S&O-verklaringen zijn afgegeven aan ##NAAM
KORT##. De overeengekomen voordelen uit deze immateriële activa kunnen onder de werking van
de lnnovatiebox gebracht worden. De betreffende immateriele activa vallen niet onder de
uitzonderingen opgenomen in artikel 12b, lid 4 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

11.4 Voordelen ult hoofde van immateriële activa

Met betrekking tot de bovengenoemde ##NAAM KORT## entiteiten is er een verdeling gemaakt van
de Earnings Before Interest & Tax (hierna: “EBIT”, of”operationele winst”), gebaseerd op een
relatieve weging van de onderkende functies. Deze operationele winst wordt - indien van toepassing -

geschoond voor o.a.
- resu(taten die naar hun aard niet kwalificeren voor toepassing van de Innovatiebox (overige
werkza amheden);
- baten en lasten die op grond van de wet zIJn vrijgesteld van de heffing van vennootschaps

belasting);
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- buitenlandse winsten of resultaten waarvan de belastinghefflng is toegewezen aan hot situsland op
grond van een belastingverdrag of op grond van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2007;
- !ndien er op basis van het arm’s length beginsel in wat voor vorm dan ook correcties op de
Nederlandse winst van PartijA worden aangebracht, dan worden deze meegenomen in de
betokening van de lnnovatieboxwinst.

llhtIfllll###########
• BESCHR!JVING METHODIEK VAN BEREKENING VOORDEEL (B!JV. AFPELBENADERING OF
COS T-PL US),

• AANSLUITING TE HANTEREN EBIT OP DE (DOOR ACCOUNTANT GOEDGEKEURDE)
JAARREKEN!NG,

• NADERE INVULLING UIT EBIT (OPERA TIONELE WINST) TE ELIMINEREN ELEMENTEN
(B UI TENLANDSE WINS T, NIET KWALIFICERENDE A CT! VITE! TEN ETC., BEHANDELING
BUITENGEWONE BA TEN & LASTEN),

• ONDERVERDEL!NG KERNFUNC TIES / ROUTINEFUNCTIES & GEHANTEERDE
WEGINGSFACTOREN, BIJV. VERWIJZ!NG NAAR BESTAANDE 8B DOCUMENTA TIE
(CONSISTENTIE DUIDING FEITEN,

• ETC.
llhtllht######lt#####

De vaststelling van het voordeel (het aan de Innovatiebox toerekenbare gedeelte van de de
operationele winst van ##NAAM KORT##) is ontleend aan het gedachtegoed van de verrekenprijzen
en meet in het bijzonder aan een functionele analyse op hoofdlijnen. De genoemde analyse heeft
exciusief betekenis voor de toepassing van deze afspraak. In de als Bijiage opgenomen excel-
spreadsheet ‘##NAAM SPREADSHEET##’ is de betekening van de drempel, de boxruimte en het
belastingvoordeel opgenomen waarin is uitgegaan van de bovenstaande verdeling van de EBIT.
Deze excel-spreadsheet maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

11-5 Vooflbrengingskosten

Partijen zijn overeengekomen de jaarlijkse voortbrengingskosten als volgt te berekenen:

## BESCHRIJVING SYSYTEMATIEK BEREKENING ##.

OPMERKING: A!!een bruikbaar bi] ideaa!comp!ex, dus bijv. niet bruikbaar bij 7-IVA benadering, cost-plus
en startup

Uitgaande van een going-concern situatie, waarbij Partij A op continue basis nieuwe immateriele activa
blijft ontwikkelen, dan wel bestaande immateriële activa blijft doorontwikkelen, zullen in iederjaat
immatetiele activa worden voortgebracht. Uitgaande van een dergelijk ideaalcomplex zijn partijen
oveteengekomen dat de jaarlijkse R&D-kosten geacht worden een benadeting te zijn van de met deze
immateriële activa samenhangende voortbrengingskosten.

Indien in enig jaar uit hoofde van bovenstaande winsttoerekening een negatief voordeel toegerekend
wordt aan de Innovatiebox (maw. een “R&D-verlies” als bedoeld in artikel 72b, lid 5 van de Wet op
vennootschapsbelasting 1969), dient dit negatieve voordeel in een volgend jaar te worden bijgeteld bij
de drempel, doch niet bij de betokening van hot bruto voordeel, zodat het negatieve voordeel via de
drempelberekening wotdt ingelopen alvorens toetekening van latere voordelen aan do Innovatiebox kan
plaatsvinden.

Daarnaast zijn terzake van de in de periode vootafgaande aan de inwerkingtreding van deze
overeenkomst resterende verreken bate verliezen, — in afwijking van hot hierboven genoemde — voor do
toetekening van eventuele voortbrengingskosten do volgende nadere afspraken gemaakt:

##BESCHRIJVING NADERE AFSPRAKEN##

20 730307 Werkdocument Handreiking vaststellingsovereenkcmst Innovatiebox 4



CONCEPT

11.6 Ingroel

OPMERKING: Alleen bruikbaarbij ideaalcomplex, dus bijv. niet bruikbaarbij 1-IVA benadenng, cost-plus
en startup

Overeengekomen is ## BESCHRIJVING SYSTEMATIEK VAN INGROEI ##. Achtergrond van deze
ingroel is de aanwezigheid van voordelen welke toerekenbaar zijn aan immateriële activa welke zijn
gereedgekomen voor moment van inwerkingtreding van artikel 1 2b van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969. De ingroei is een afspiegeling van de mate waarin de gereedgekomen
kwalificerende immateriële activa aan de winst gaan bijdragen, en is afgeleid van de Ievensduur van
deze activa.

11.7 Wijze van verwerking

##NAAM KORT## zal in haar aangiften vennootschapsbelasting verwijzen naar deze overeenkomst en
daarin de Innovatiebox toepassen conform de in deze overeenkomst opgenomen afspraken, met
gebruikmaking van de in de Bijiage opgenomen spreadsheet, welke jaarlijks zal wotden aangepast naar
de actuele cijfers.
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III Nadere voorwaarden en afspraken

111.1 Kritische veronderstellingen

• De in Onderdeel II van deze overeenkomst beschreven feiten en omstandigheden ondergaan
geen wezenhijke verandering;

• Ingeval van een overdracht of vervreemding van (een deel van) kwalificerende immateriele activa
treden partijen in overleg om de eventuele consequenties (waaronder de behandeling van
voortbrengingskosten) voor toepassing van de Innovatiebox te bespreken;

• De financieringsstructuur ondergaat gedurende de Iooptijd van deze overeenkomst geen
wezenlijke verandering. Indien sprake zal zijn van een wezenlijke verandering treden partijen in
overleg om de eventuele consequenties voor toepassing van de Innovatiebox te bespreken;

• De overeengekomen systematiek richt zich op de operationele winsten van ##NAAM KORT##,
zoals bepaald in onderdeel II. Indien sprake zal zijn van een wezenlijke wijziging in de bepaling
van de operationele winst, als ook in geval van incidentele of bijzondere baten en lasten, treden
partijen in overleg om de eventuele consequenties voor toepassing van de Innovatiebox te
bespreken;

• Aan Partij B is en wordt een juist en volledig beeld gegeven van de activiteiten van Partij A.

111.2 Geidigheidsduur van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft een Iooptijd van vier jaar, en geldt derhalve voor de jaren 20## tim 20##
{OPMERKING; de maximale Iooptijd van de overeenkomst is het jaar van het sluiten van de
overeenkomst, plus drie jaar]. In hetlaatstejaarvan de overeenkomstzal de overeenkomstworden
geevalueerd en zal besproken worden of de overeenkomst verlengd kan worden en zo ja, of er
wijzigingen nodig zijn. In geval van een eventuele verlenging zullen eventueel aanpassingen worden
gepleegd in verband met voortgeschreden inzichten, gewijzigde feiten en omstandigheden en
gewijzigde wet en jurisprudentie.

Deze vaststellingsovereenkomst is gesloten met inachtneming van de geldende fiscale wet- en
regelgeving, beleidsregels en jurisprudentie. De afsptaak eindigt bij het intreden van één of meet van
de volgende situaties:
• bij relevante wetswijziging: zodra de wet in werking is getreden en een eventueel

overgangsregime niet (meet) van toepassing is;
• indien de feiten en omstandigheden zoals beschreven in deze afspraak een wezenlijke

verandering ondergaan, tenzij partijen in onderling overleg een aanpassing van de afspraak
overeenkomen. Belangrijke wijzigingen in het feitencomplex zullen door ##NAAM KORT## zo
spoedig mogelijk worden gemeld na het optreden van de wijziging.

111.3 Overige omstandigheden

• De in deze overeenkomst ingenomen standpunten werken uitsluitend voor de toepassing van
artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Er kunnen aan deze overeenkomst
geen rechten worden ontleend voor de heffing van vennootschapsbelasting buiten het kadet van
artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of voor de heffing van andere
belastingmiddelen.

• ##NAAM KORT## doet tet zake van de in de overeenkomst inzake de toepassing van de
Innovatiebox geregelde onderwerpen afstand van het techt op bezwaar en beroep, behoudens
voot zover het bezwaar of beroep nakoming van deze overeenkomst door de Belastingdienst
betteft.

• ##NAAM KORT## zal geen beroep doen op één van de uitzonderingsclausules van artikel 14,
tweede lid, sub e van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen ten aanzien van de in deze vaststellingsovereenkomst en de daarbij behorende
bijiagen begrepen informatie.

• Op deze overeenkomst is het Nederlands techt van toepassing.
• Partijen verklaren deze overeenkomst te hebben getekend nadat zij voldoende bedenktermijn

hebben gehad.
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IV Ondertekening

Aldus in drievoud opgemaakt te ##PLAATS##,

Voor akkoord

De heer/mevrouw ###########
namens ##NAAM PARTIJ A#,

datum en plaats:

Voot akkoord

De heer/mevrouw ########### De heer/mevrouw ###########

namens de inspecteur van de Belastingdienst/##EENHEID##/ kantoor ####,

datum en plaats:

[OPMERKING: doze overeenkomst wordt namens do Belastingdienst in beginsel ondertekend door do
competente inspecteur/klantcoordinator alsmede door eon bij de uitvoering van de Innovatiebox
betrokken belastingdienstmedewerkerJ

Bijiage: spreadsheet Model toepassing Innovatiebox over de jaren 20## t/m 20##
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Introductie

Contact:



Wat s innovatiebox

Voordelen ult hoofde van een door de vennootschap zeif
voortgebracht octrooi-activum of S&O-activum wordt effectief
belast met 5% vennootschapsbelasting

Invoering 2007, aanpassing 2010



Algemeen overzcht

• Toegang tot de box
> Vpb plichtige
> Zeif voortgebracht IVA
> Octrooi/WBSO/Kwekersrecht
> Door keuze in aangifte vpb

• Bepaling boxvoordeel
> Algemeen
> Afpelmethode
> Cost Plus



Toegang tot de box — octrooi/WBSO

• Zonder “toegangsticket” geen box

> Octrool, kwekersrecht of WBSO
> Meer dan “vinkje”, ook kwantitatieve relatie met

voordelen (“voortvloeien uit”)

• “Aan hem verleend”, “aan hem (..j is afgegeven”

> Toegangsproblematiek
> Fiscale eenheid



Toegang tot de box - IVA

Alleen voordelen ult zeif voortgebracht immaterleel
activum (IVA)

> Uitbesteden mag
>> Wel toegangsticket op niveau belastingplichtige

> Toeleveranciersproblematiek/IR bureau
> Geen eigen IVA dus geen box!?

> Aanschaf en doorontwikkeling
IVA kopen en toch box?

> Substance eisen
> IP naar Nederland brengen



Bepaling boxvoordeel— algemeen

1) Bepalen voordelen

2) Voordelen pas in de box als drempel ingelopen

3) Tegen 5/H in grondsiag



Bepaflng boxvoordeel— algemeen

• Voordelen uit kwalificerende IVA

> Per IVA?
> Bij grotere belastingpfichtigen lastig
> Methoden in praktijk

• Geen verplicht sjabloon voor bepalen boxvoordeel

> In praktijk vaak afpelmethode of cost plusmethode



Bepaling boxvoordeel— algemeen

• Rudimentaire functionele analyse

> Wat zijn de kernfuncties?
> Routinefuncties
> Hulpmiddelen

• Rol transfer pricing



Bepaling boxvoordeel— afpelmethode

• Alleen als R&D kernfunctie

>Verondersteld ideaalcomplex
> Aandachtspunten

Belonen routinefuncties
>Bepalen % restwinst



Bepahng boxvoordeel— cost plus

• Als R&D ondersteunend

> Kostengerelateerde winst
> Aandachtspunten

))Bepalen grondsiag en cost pIus %

>Verdeling over jaren



Pta ktijk van de box

• Afspraken, model vso

• Wie zijn de boxgebruikers?

• Belang voor vestigingsklimaat
> Often sief
> Defensief

• Opstelling Belastingdienst





Overzcht

• Verschil in uitkomst

• Hoe kan dit? Aandachtspunten

• Dilemma ‘s

• Een oplossing?



De uitkomst

. Range tussen 10 % en 35%

Gemiddeld 25%



Hoe kan dt? (1)

Aandachtspunten in deze casus:

• Onderscheid eigen R&D (12.000 S&O uren) en
uitbestede R&D (buitenlandse derde). Aansturing? Is
er een zeif voortgebracht IA?

• IA j67 met
standaardcomponenten?

• Welke functies en hoe belangrijk: inkoop, verkoop,
servicenetwerk, bestaande marktkennis/
afnemerskring, aansturing assemblage, R&D, ce



Hoe kan dit? (2)

Aandachtspunten in deze casus:

• Eén activum of ideaalcomplex, voortbrengingskosten

• Ingroei?

• Methode: afpel, costplus, anders?

• Nog meer (regio, adviseur)?



Dflemma’s

• Soort belastingplichtige, rol behandelteam

• Ontwikkeling R&D functie?

• Groot verschil tussen afpelmethode en costplus,
€ 2 mb grondsiag * 15°h = € 300.000 boxwinst,
ebit € 35 mb * 25% = € 8750.O00

• Deel omzet uitsluiten niet goed mogelijk.



Een oplossing? (1)

• Eigen R&D inspanning beperkt, coOrdinatie en regisserende
functie lastig

• Elgen IA in67

• Kostprijs China deel 38%, standaardcomponenten 62%

• M&S 35%, R&D 35%, CE+ 30°h

• 38% * 35% = 13,3% van ebit



Een oplossing? (2)

• Compromis op l5% van ebit

• Geen ideaalcomplex, voortbrengingskosten van € 2 mb
goedmaken

• Afspraak 2011 — 2015

• In 2015 kijken naar uitgroei, afh van R&D activiteit



I



1. Inleiding

Bedrijf A ontwerp + ontwikkeling keuken
apparatuur.

Na aantal besprekingen VSO (medio 2010):
-

- routine beloning assemblage
- routine beloning sales 2%
- routine beloning after sales 5% bepaalde

kosten
- restwinst 65% R&D.

Reden om sales routine te noemen is dat de
verkoop via de tussenhandel gaat

Belastmgdienst



2. Tijdgeest en voortschrijdend
i nzicht.

Spread sheet leek toch een soort keuze
(sales als routine- of sales als kernfunctie)
te impliceren.

Percentage restwinst R&D

Belastingd is nst



3. Verlenging

Belangrijk verschil met bestaande situatie is een
forse toename aantal WBSQ-uren.

Verzoek van de adviseur was verrassend simpel

Jaartallen aanpassen
en

Rechtsonder tekenen

Wij willen sales als kernfunctie en daarmede
samenhangend % R&D omlaag.

Belastingdtenst



4. Hoe pak je het aan?
1. Verwachtingsmanagement; bel eerst de

adviseur.

2. AIs ik het vorige verzoek flu had gekregefl
was dit niet de uitkomst geworden.

3. Het doel is niet per se om een lagere
uitkomst te krijgen. Als sales naar kemfuncties
gaat is de restwinst wel hoger en kan de
boxwinst ook hoger zijn.

4. Of als sales naar kemfuncties gaat is de
restwinst opeens positief.

5. AIs laatste (en niet te snel), voor een VSO
zijn wel 2 partijen nodig.

Bel astingdi.e nst



4. Hoe pak je het aan? (2)

1J Veelgehoorde reacties adviseurs
- 0, het moet dus allemaal wat minder.

_____

- Wordt de box soms afgeschaft9

Mogelijke reacties hierop
- het hoeft niet per sé minder te worden, maar
sales is toch geen routinefunctie,

- geen enkele indicatie dat de box wordt afgeschaft.m
BelastingdIenst



5. Uiteindelijk nieuwe afspraak

- routine assemblage enigszins aangepast
- sales is kernfunctie
-R&D 45%

Vergelij king:
- oude afspraak R&D = 37% EBIT
- nieuwe afspraak R&D = 32% EBIT

Belastingdie nst





Einde

Be I as t I ;igdie ii st



Doc 14

Nieuwsbriefnr.6
Nieuwsbrief aanspreekpunten Innovatiebox

CTC I Innovatiebox

In deze zesde nieuwsbnef ten behoeve van de aanspreekpunten Innovatiebox
wordt een update gegeven van enkele lopende discussies omtrent de
Innovatiebox.

Van de Voorzitter

de geplande evaluatie van de Innovatiebox - beperkt, maar toch is
er voldoende aanleiding voor een nieuwe nieuwsbrief. Het
belangrijkste nieuws lijkt vooral ons “elgen huis’ te betreffen: door
de implementatie van de tecente reorganisatie Iijkt het voor
sommige aanspreekpunten steeds lastiger te worden om over de
elgen interne muren heen te mogen kijken. Waar voorheen bij.
boxverzoeken van bijv. een MKB onderneming desgewenst de
boxexpertise van een in hetzelfde kantoor werkzame MGO
medewerker kon worden aangesproken, Iijkt dat in toenemende
mate lastiger te worden. Gevoig is een sterke stijging van het aantal
aanspreekpunten, waarvan je je kan afvragen of dat efficiency
bevorderend werkt...

Op zeer korte termijn zal overigens de al eerder aangekondigde
Special over bronheffingen en de Innovatiebox verschijnen.

Varia C

Themadag 5 september 2073
We kijken terug een op een geslaagde Themadag, met enerzijds
een verdieping van onze kennis van octroolen en verrekenprijzen,
en anderzijds een toelichting op casuIstiek en de vastlegging van
afspraken. Verdere verdieping is mogelijk, bijv. in de vorm van een
korte cursus zoeken in Esp@cenet, dan wel contact met je ‘eigen”
CGVP-er om te kijken wat de cursusmoqelikheden inzake
verrekenprijzen zijnj

MKB, more first Hoewel er nog weinig concrete ervaringen zijn met de forfaitaire
impressions MKB regeling (artikel 7aa Uitvoeringsbesluit vennootschaps

belasting 1969), komen er aI wef regelmatig vtagen over mogelijke
knelpunten op. Eén van die mogelijke knelpunten betreft de
verwerking van voortbrengingskosten in samenloop met de
toepassing van het forfait, ingeval een belastingplichtige er in enig
jaar voor kiest om niet anger gebruik te maken van de forfaitaire
regeling, en over wil gaan naar de reguliere toepassing van art 12b.

m

I maar gelet op de bedoeling van de
wetgever worden — in overeenstemming met de wettelijke regeling -

de voortbrengingskosten vastgesteld, voorafgaand aan het jaar van
het eerste gebruik van het forfait. Tijdens de “forIaitjaren” wordt de



winst weliswaar forfaitair bepaald zonder verrekening van
voortbrengingskosten, doch de voortbrengingskosten die gemaakt
worden in de forfaitjaren moeten wel extracomptabel worUen
bijgehouden, en zal er jaarlijks een beschikking in te lopen
voortbrengingskosten worden afgegeven. Deze wordt echter eerst
relevant, als een belastingplichtige er in enig jaar voor kiest niet
langer gebruik te maken van de forfaitaire regeling. Op dat moment
herleven deze voortbrengingskosten, en zullen deze eerst moeten
wordeningelopenalvorens ervoor 12b vatbare winstin aanmerking

Methode & Techniek Als een ondetneming zowel innovatieve als niet-innovatieve omzet
behaalt, wordt in voorkomende gevallen afgesproken om de V&W
te splitsen in een 12b gedeelte, en een niet-12b gedeelte door
toerekening van de respectievelijke omzet en kosten. Een risico dat
hierbij ontstaat, is dat de niet-innovatieve (normaal belaste) EBIT
negatief wordt, hetgeen de totaaluitkomst van de 12b berekening
verstoort. Een voorbeeld in cijfers: stel een onderneming maakt 100
winst, en presenteert enerzijds een boxwinst van 200, en een
normaal belast “niet-innovatief” verlies van 100. Stel dat de
innovatieve EBIT voor 50% kan warden toegerekend aan de box,
oftewel van de 200 winst wordt 100 toegerekend aan 12b. Dan
ontstaat het volgende plaatje:

IBelasting: 5 I

Zo’n uitkomst kan structureel alléén bestaan bij onjuiste toerekening
van baten en lasten aan beide omzetcategorieen. Het is natuurlijk
lastig voorstelbaar dat een ondernemer er voor kiest om structu reel
negatieve resultaten met de niet-innovatieve omzet te maken: het
zou dan immers voor de hand liggen deze kennelijk structureel
verlieslatende activiteiten zo snel mogelijk te staken.

En hoewel wellicht overwogen kan worden dat het voor de
onderneming waardevol is om bijv. een breed assortiment te voeren
(inclusief de verlieslatende producten), is een allocatie waardoor er
dan de facto meet winst wotdt toegerekend aan de innovatieve
producten niet juist. De voordelen van het brede assortiment
indiceren eetdet een verbondenheid tussen beide omzet
categorieen, zodat dat een splitsing op EBIT niveau (pro rata de
omzetverhoudingen) meet voor de hand ligt. Dat voorkomt ook de
onwenselijke situatie van naast elkaar bestaande boxwinsten, en
normaal belasteverliezen.

Mocht zo’n vetbondenheid niet bestaan, dan nog Iijkt het niet voor
de hand te liggen een lager structureel resultaat te accepteren dan
nihil, en bijv. op dat punt een cap af te spteken (bijv. ‘de EBIT met
betrekking tot de niet-innovatieve omzet zal tenminste nihil
bedragen”).
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Tips & Truuks, het Immateriele activa zijn van cruciaal belang voor de bedrijven die
Merkenregister gebruik maken van de Innovatiebox. Daarbij vormt de aard van die

activa, en de consequenties daarvan voor de toerekening van winst,
soms een complicerende factor. Naast de kwalificerende activa
(octrooien, S&O activa en kwekersrechten) is in voorkomende
gevallen ook sprake van niet kwalificerende activa.

Van die niet kwalificerende IP spelen merkenrechten en logo’s (die
expliciet zijn uitgezonderd in art 12b lid), een belangrijke rol, daar
ze, zowel in business-to-consumer, als ook in business-to-business
situaties, een indicatie kunnen zijn voor het belang van bijv. de
(strategische) Marketing- & Salesfunctie. Deze P kun je terugvinden
in een gratis raadpleegbaar openbaar register, het Merkenregister
Benelux:

https I/register. boi . ntlbmbon line/intro/show do

Verlenging van afspraken De aanwas van nieuwe verzoeken lijkt weliswaar af te nemen,
daarvoor komt een nieuwe werkstroom in de plaats: de verzoeken
om verlenging van een afspraak.

Hierbij gelden de volgende aandachtspunten (desgewenst ook als
tekstblok te gebruiken richting een adviseur of belastingplichtige):

D

Stappenpian verlenging

1. Evaluatie: Er wordt een financiële evaluatie gedaan over de
lopende periode van de afspraak (md. een true up van de
cijfers over de afgelopen periode, aan de hand van de 12b
spreadsheet). Als onderdeel daarvan is inzicht in de
volgende gegevens nuttig:
- de meest recente jaarrekening, aangevuld met een
overzicht van de hoogte van de R&D kosten over dat jaar

- de meest recente WBSD aanvragen en verklaringen.

2. Feitencomplex: Daarnaast moet worden beoordeeld of feiten
en omstandigheden nog steeds in lijn zijn met de destijds
afgesproken winstallocatie. Als dat zo is (hetgeen bij
voorkeur wordt bevestigd door een brief die is opgesteld
door de klant), is een verlenging langs dezelfde lijnen goed
denkbaar, waarbij overigens wel sprake kan zijn van
voortschrijdend inzicht (bijv. uit hoofde van behandeling van
routinefuncties, of de verwerking van voortbrengingskosten)

3. Vastlegging. Bij de vastlegging van de verlenging wordt
gebruikgemaakt van de template, die is opgenomen in de
Handreiking, met als bijlage een spreadsheet over de
nieuwe looptijd. Aangezien de oudere afspraken vaak op
andere wijze zijn vastgelegd, vergt dit wat extra aandacht,
zij het dat bij voortzetting zonder majeure aanpassingen
voor de onderdelen II 1 en 11,2 (omschrijving bedrijf en
innovatie) desgewenst kan worden volstaan met een
verwijzing naar de eerdere vastlegging.

Daarnaast wordt incidenteel verzocht om aanpassing van een
bestaande afspraak, waarbij de looptijd van de gemaakte afspraak H

nog niet is verstreken. Daarvoor geldt mutatis mutandis hetzelfde:
indien sprake is van materieel gewijzigde omstandigheden is
aanpassing van een afspraak mogelijk, waarbij het bovengenoemde
stappenplan een rol kan spelen. Als echter de achtergrond van het
openbreken van de afspraak is gelegen is bijv. andere
(tegenvallende) marktomstandigheden, dan is dat nadrukkelijk niet
het geval. In zo’n geval geldt: ‘afspraak is afspraak”

3
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Lopende ontwikkelingen Fusies, Fiscale eenheden, Liquidatie etc.
CD

Rechtsvormwijzigingen kunnen consequenties hebben voor
toepassing van de Innovatiebox, en leiden met regelmaat tot vragen
ult de praktijk. We hopen jullie hierover binnenkort een uitgebreide °‘

handreiking te kunnen overleggen, waarin aan de hand van een
cases worth ingegaan op de duiding van de meest voorkomende
situaties.

Bezwaaren Beroep (herhaalde oproep)

Er is inmiddels een eerste beroepsprocedure rond de Innovatiebox
aangekondigd. Kort samengevat betreft dit een situatie waarbij het
voordeel uit het immateriëie activum en het toegangsticket” tot de
box (een octrooi) in verschillende handen zijn (de
moedermaatschappij heeft het octrooi, en de niet gevoegde
dochtermaatschappij het immateriele activum en daarmee het
voordeel).

Vanzelfsprekend hebben beroepsza ken consequenties voor de
uitvoeringscoordinatie. Vanuit de CTC willen we — wellicht ten
overvloede — graag nog eens onder de aandacht brengen dat wij ten
alien tijde op de hoogte gebracht willen worden van (mogelijke)
beroepsprocedures.
Dus sluit jouw contactpersoon van de iandeiijke innovatieboxgroep
aan op zo’n casus, ais je voornemens bent om een bezwaar af te
wijzen.

CD

Vragen ? Heb je overigens nog vragen ? Neem dan contact op met je
contactpersoon van de landeiijke innovatieboxgroep.

CO LO EQ N

Dit is een uitgave van
Belastingdienst / CTC I

Innovatiebox

H
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w
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Nieuwsbrief special
CTC linnovatiebox Nieuwsbrief aanspreekpunten Innovatiebox

Verrekening van bronbelasting & Innovatiebox
(september 2013

Inleiding
In de praktijk stuiten behandelaars geregeld op de vraag op welke wijze de verrekening van
bronbelastingen op royalty’s plaatsvindt ingeval belastingplichtige de faciliteit van de innovatiebox
artikel 12b toepast. Daarnaast wordt de vraag gesteld op welke wijze niet verrekende bronbelasting
op royalty’s bij beschikking dienen te worden vastgesteld ex. artikel 37 en 44 van het Besluit
voorkoming dubbele belasting 2001 (Bvdb 2001).

Deze nieuwsbrief heeft niet de intentie om een uitputtende opsomming te geven van alle ins-and-
outs’ van de problematiek van de wijze van het verrekenen van bronheffingen op royalty’s ingeval
belastingplichtige tegelijkertijd de faciliteit van de innovatiebox ex. artikel 12b Wet VpB 1969 toepast.
In de Iiteratuur (o.a. WFR 2009/6795, pag. 57-63, Bender en Hamers) zijn bij dit onderwerp ook al
diverse knelpunten opgesomd. Het voert te ver om die hier allemaal te bespreken. Deze handreiking
is dus meet bedoeld om artikelsgewijs een eerste, globale indruk te krijgen van de richting waarin de
coordinatiegroep innovatiebox en de kennisgroep IBR uitvoering geven aan de wijze van de
verrekening van bronheffingen.

De wijze waatop de verrekening van buitenlandse belasting op royalty’s plaatsvindt, is in beginsel
neergelegd in artikel 36 en 36a van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (Bvdb 2001).
Het merendeel van de belastingverdragen verwijst voot de methode van de verrekening naar de in
het Bvdb 2001 opgenomen systematiek. Met ingang van 2012 is de regeling van artikel 36 en 36a van
het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (Bvdb 2001) gewijzigd. Cm die reden wordt in dit
schrijven een tweedeling aangebtacht, de petiode 2007-2011 en de periode 2012 en daarna.

Art. 36 en 36a Bvdb 2001: Periode 2007-2011
In het tweede lid van artikel 36 is bepaald dat het bedtag van de vermindering is het Iaagste van de
volgende bedragen:

a. het bedrag van de in het desbetreffende jaar geheven (bron)belasting (eerste limiet);
b. het bedrag dat tot de belasting ... in dezelfde verhouding staat als het bedrag van de in dat jaar

in aanmerking te nemen ... royalty staat tot de noemerwinst (tweede limiet).

In het vierde lid van artikel 36 van het Bvdb 2001 wordt vervolgens bepaald dat bij b. de (bruto)royalty
wordt verminderd met de daarop rechtstreeks drukkende kosten (= halfnetto-methode itt. de
netto-methode voor interest en dividenden). Wat onder rechtstreeks drukkende, of directe kosten kan
worden vetstaan, blijft in deze beschouwing buiten behandeling. Die vraag kan namelijk bij iedete
belastingplichtige worden gesteld, ongeacht of al dan niet de faciliteit van de innovatiebox wordt
toegepast.

Royalty’s
-/- techtstreeks drukkende kosten (directe kosten)
Bedtag voot de teller(winst)

Bij de inttoductie van de faciliteit van de innovatiebox per 1 januari 2007 wetd artikel 36a in het Bvdb
2001 opgenomen. De bedoeling van de wetgever was dat dit artikel volledig zelfstandig naast artikel
36 van het Bvdb 2001 zou bestaan.

Intern Memo Art 12b VPB I
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Dit is omdat de wetgever veronderstelde dat een royalty geheel voor de innovatiebox zou kwalificeren
(toepassing artikel 36a van het Bvdb 2001) of geheel niet (dan toepassing artikel 36 van het
Bvdb 2001). Echter in de afspraken die wij in het algemeen met belastingplichtigen maken,
is die tweedeling niet overduidelijk. De meeste afspraken over de toepassing van 12b van de Wet
VpB zijn immers gebaseerd op de afpelmethode (van de EBIT). Het saldobedrag van opbrengsten
(w.o. royalty-inkomen) minus kosten (= EBIT) wordt over de in de onderneming aanwezige
(routine- en kern)functies verdeeld. Een royalty heeft daarmee dus een mm of meer hybride karakter
gekregen. Deels dient het ter beloning van de innovatieve functie (R&D) maar deels ook ter beloning
van de niet-innovatieve, overige functies in de onderneming.

Wat bepaalt nu artikel 36a van het Bvdb 2001? In feite wijkt dit artikel in haar methodiek niet veel af
van dat van artikel 36 van het Bvdb 2001. Qok hier worden twee limieten vermeld.

a. het bedrag van de in het desbetreffende jaar geheven (bron)belasting (eerste limiet);
b. het bedrag dat tot de belasting ... in dezelfde verhouding staat als 10/H deel (vanaf hetjaar 2010

moet dat zijn 5/H) van het het bedrag van de in dat jaar ... in aanmerking te nemen ... voordelen
(royalty) staat tot de noemerwinst (tweede limiet).

En in het derde lid van artikel 36a van het Bvdb 2001, gelijk aan het vierde lid van artikel 36 van het
Bvdb 2001, staat dat de (bruto)royalty wordt verminderd met de daarop rechtstreeks drukkende
kosten.

De eerste conclusie is dat de eerste limiet in artikel 36a van het Bvdb 2001 door de toepassing van
12b van de Wet VpB niet wordt ingeperkt. De bronheffingen (op royalty’s) komen in beginsel dus
volledig voor verrekening in aanmerking (evenals het geval is onder de toepassing van artikel 36 van
het Svdb 2001). Hier zit dus geen verschil.

De tweede limiet is echter wel gewijzigd. Waar bij artikel 36 van het Bvdb 2001 de tellerwinst wordt
bepaald door de (innovatie)royalty’s minus de daarop rechtstreeks drukkende kosten te nemen,
wordt in artikel 36a van het Bvdb 2001 de tellerwinst bepaald door te nemen de royalty’s minus de
daarop rechtstreeks drukkende kosten en minus het daaraan toe te rekenen deel van de grondslag
vermindering die uit hoofde van artikel 12b van de Wet VpB 1969 wordt toegepast. Dit kan het beste
worden gevisualiseerd door het bedrag van de grondslagvermindering te zien als ‘fictieve’ kosten die
toe te rekenen is aan de royalty. Vergelijk: in de aangifte vennootschapsbelasting wordt ter bepaling
van de winst via de vermogensvergelijking een additionele aftrekpost (= fictieve’ kostenpost)
verantwoord uit hoofde van de toepassing van artikel 12b van de Wet VpB.

(lnnovatie)royalty’s
-I- rechtstreeks drukkende kosten (directe kosten)
-I- bedrag van de grondslagvermindering toerekenbaar aan de royalty’s (fictieve’ kosten)
Bedrag voor de teller(winst)

De kernvraag voor ons en belastingplichtige is dan ook: welk deel van de grondslagvermindering
(‘fictieve’ kosten) kan en moet nu aan de (innovatie)royalty worden toegerekend ter bepaling van de
tweede limiet (= verdeelsleutel)? Het antwoord op die belangrijke vraag hangt volledig af van de
methode die is gekozen ter bepaling van de innovatieboxwinst en op welke veronderstellingen die is
gegrond! Stel nu eens dat met belastingplichtige de afspraak is gemaakt dat alleen de inkomsten uit
de (buitenlandse) royalty’s voor de berekening van de grondslagvermindering in aanmerking komen,
binnenlandse, overige inkomsten geheel niet. Dan kan het niet anders zijn dan dat het bedrag van de
grondslagvermindering (fictieve’ kosten) geheel en al samenhangt met de buitenlandse royalty en dat
om die reden het gehele bedrag van de grondslagvermindering moet worden meegenomen ter
berekening van de tellerwinst bij de tweede limiet. Als de royalty geheel niet in aanmerking is
gekomen ter vaststelling van de grondslagvermindering (het betreft bijvoorbeeld een royalty die
ontvangen wordt voor een niet kwalificerend immaterieel activum, een beeldmerk of de merknaam),
dan wordt voor de verrekening van de bronheffingen op die royalty’s geheel geen rekening gehouden
met een (gedeeltelijke) toerekening van een grondslagvermindering.

I Intern Memo Art 12b VPB 2
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In do praktijk echter is in meeste gevallen sprake van een mix. Inkomen dat in Nederland is verdiend
aismede inkomen uit het buitenland afkomstig (royalty) tellen mee ter bepaling van de
innovatioboxwinst. Dat doet zich het duidelijkst voor bij de afpelmethode. Welke doel van de
grondslagvermindering is in dat geval toerekenbaar aan de buitenlandse royalty? Is hiervoor een
eerlijke verdeelsleutel te vinden? Hoewel dit vraagstuk niet per se op het terrein van de Innovatiebox
Iigt, is hot - ter voorkoming van latere discussies - wel aan te raden om hierover, samen met de
competente inspecteur, na te denken bij het maken van eon afspraak over de toepassing van do
innovatiebox do verdeelsioutel, en wellicht alvast mee to nemen in do afspraak, als sprake is van
buitenlandse royalty’s of wanneer voorzien wordt dat die gaan opkomen.

Welke (verdeel)sleutel van toerekening komt hiervoor in aanmerking ( goon limitatieve opsomming)?

C

In eon aantal belastingverdragen is bepaald dat hot bronland eon bronbolasting mag inhouden op
vergoedingen voor technische know-how (royalty). Met name dienstverleners (ingenieurs) worden
hiermee geconfronteerd. In dat geval kan de EBIT van hot project eon correcto verdeelsleutel zijn.
Pleitbaar is in dat geval als verdeelsleutel te hante.ren de EBIT (van hot desbetreffende project waar
do bronheffing is ingehouden)/totale EBIT van do onderneming * grondslagvermindering = bodrag van
de grondslagvermindering dat toerekenbaar is aan de buitenlandse royalty’s (‘fictiove’ koston).

Do tweede conclusie Iuidt derhalve dat er geen vast, Oenduidig antwoord is to geven op welk deel van
do grondslagvormindoring aan do (buitonlandse) royalty toerekenbaar is. Dat moot per afspraak,
dus per bolastingplichtige worden bepaald en vastgesteld. Het is daarom verstandig cm daar met
bolastingplichtigo of diens adviseur vroogtijdig overleg to zoeken, of beter nog die - in samonworking
met do competente inspectour van do klant - in do afspraak zelf vast to leggon.

Do derde conclusie is dat do coordinatiegroep innovatiebox en do kennisgroop IBR eon beperking in
do verrekening toepast als gevolg van hot feit dat or twee verrekeningsartikelen zijn opgenomen,
artikel 36 en artikel 36a van het Bvdb 2001. Dat kan het beste duidelijk worden gomaakt aan do hand
van een voorbeeld.

Voorbeeld:

NB. In dit voorbeeld zijn or goon NL-inkomsten, alleen eon (buitenlandso) royalty. Do grondslag
vermindering is in dit voorbeeld dus geheel en al toerekenbaar aan do (buitenlandse) royalty.

Royaltyontvangsten (bruto) 300
Bronheffingen (15%) -1-45
Royaltyontvangsten (notto) 255

Royaltyontvangsten (bruto) 300
-I- rechtstreeks toerekenbare kosten -1-60
EBIT 240 (= 300 -I- 60)

EBIT te verdelen over do volgende functies:

Kernfunctie R&D, 25% 60 (EBIT die wel voor 12b in aanmerking komt)
Overige (kern- of routine) functies, 75% 180 (EBIT die niet voor 12b in aanmorking komt)
Bedrag van de grondslagvermindering 48 (= (25-5)/25 * 60)

Intern Memo Art 12b VPB 3
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EBIT (totaal) 240
-I- grondslagvermindering -I- _4
Belastbaar bedrag (in de aangifte) 192
VpB (bruto) 48 (= 25% van 192)

A. Dee! van de royalty dat kwalificeert voor de toepassing van artikel 36 van het Bvdb 2007:

Royalty (bruto) 225 (75% van de royalty 300 is voor overige kernfuncties)
-I- rechtstreeks toerekenbare kosten -I- 45 (75% van de rechtstreeks drukkende kosten van 60)
-I- grondslagvermindering -/-0 (geen toepassing 12b grondslagvermindering)
Tellerwinst 180
VpB (bruto) 45 (VpB = 25% van 180)

(Toerekenbaar deel) bronbelasting 33,75(75% van totaal is 45), voldoende verrekeningsruimte

B. Dee! van de royalty dat kwalificeed voor de toepassing artikel 36a van hot Bvdb 2007:

Royalty (bruto) 75 (25% van de royalty is beloning voor R&D functie)
-I- rechtstreeks toerekenbare kosten -I- 15 (25% van de rechtstreeks drukkende kosten van 60)
-/- grondslagvermindering -I- 4 (wel toepassing 1 2b grondslagvermindering)
Tellerwinst 12
VpB (bruto) 3 (VpB 25% van 12)

(Toetekenbaar deel) bronbelasting 11,25(25% van 45), beperkte verrekeningsruimte, nI. 3

De verrekenbare bronheffing in het betreffende jaar is dus slechts’ 36,75 (= 33,75 + 3) en het
overige, niet verrekenbare deel is 8,25 (= 45 -/- 36,75) en wordt doorgeschoven naar een volgend
jaar. Per saldo is de (netto) verschuldigde VpB dan 11,25 (= 48 -I- 33,75 -I- 3).

Cm duidelijk te maken welke verrekeningssystematiek niet door ons wordt toegepast, wordt ook nog
het volgende cijfervoorbeeld uitgewerkt.

Als grondslag voor de verrekening komt dus (nb: niet) in aanmerking:

Royalty 300
-I- rechtstreeks toerekenbare kosten -I- 60
-/- grondslagvermindering -I- _4.
Tellerwinst 192
VpB (bruto) 48 (VpB = 25% van 192)
Verrekenbare bronbelasting 45
VpB (netto) 3

De verrekenbare bronheffing in het jaar zou dan 45 zijn. De verschuldigde VpB zou in dat geval per
saldo 3 zijn en niet 11,25, een verschil van 8,25 ten opzichte van de juiste, door ons gehanteerde
methodiek.

Art. 36 en 36a Bvdb 2001: Periode 2012 en verder
Met ingang van 2012 is de wijze van verrekening van bronheffingen op dividenden, interest en
royalty’s gelijkgetrokken. Vanaf dat jaar wordt ook voor royalty’s do nettomethode in plaats van de
halfnetto methode toegepast, zodat ook voor royalty’s alle daarmee verband houdende kosten
moeten worden meegeteld en niet de slechts rechtstreeks daarmee verband houdende kosten.
Voor royalty’s die als voordeel voortvloeiende uit immateriële activa worden aangemerkt, betekent dit:
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Royalty’s
-I- alle daarmee verband houdende kosten
-I- bedrag van de grondslagvermindering toerekenbaar aan de royalty’s (fictieve’ kosten)
Bedrag voor de tellerfwinst)

Bij de verrekeningsmethode is de hoogte van de (jaar)kosten die aan een royalty’s toerekenbaar zijn
van betekenis (netto-methode). De (voortbrengings)kasten van het IP tUe oorzaak van de royalty
ontvangst) zijn echter door de toepassing van artikel 3.30, lid 1 van de Wet op de inkomstenbelasting
2001 al in een eerder jaar ten laste van de winst gebracht. Hierdoor ontstaat een mismatch’ tussen
het tijdstip van het verantwoorden van de kosten en de opbrengsten uit IF hetgeen voor de
belastingplichtige een gunstig gevoig heeft (meet verrekeningsruimte).

Voor het avenge wijzigt er dus niets ten opzichte van hetgeen et bij de petiode 2007-201 1 is
beschreven.

Art. 38 Bvdb 2001: Overige opmerkingen
Het vetzoek am kostenaftnek zoals genoemd in artikel 38 van het Bvdb 2001 lijkt alleen van
toepassing te kunnen zijn op een artikel 36-royalty, niet voor een artikel 36a-royalty. Mocht deze
situatie zich voordoen, neem dan contact met een lid van de kennisgroep BR.

Art. 44 Bvdb 2001: Beschikking
Uit den lande is aan de coordinatiegroep Innovatiebox 12b de vraag gesteld of er nu één of twee
beschikkingen artikel 44 Bvdb 2001 moeten worden vastgesteld, één voor het over te brengen bedrag
aan niet-verrekende bronheffingen ex. artikel 36 van het Bvdb 2001 (in het bovenstaand
cijfervoorbeeld is dat niet het geval, maar onder omstandigheden zou dat wel eens zo kunnen zijn)
en één voor het over te brengen bedtag aan niet-verrekende bronheffingen ex. artikel 36a van het
Bvdb 2001. Het belang van de vraag zit in het (mogelijke) gevolg dat het van één (gezamenhijk)
bedrag vermelden op de beschikking ex. artikel 44 kan hebben, namelijk dat daarmee gesteld zou
kunnen warden dat in een volgend jaar de voortgewentelde bronheffing ook met de inkomsten uit
gewone royalty’s verrekend kunnen warden, dus oak de bronheffingen die in een eetder jaar verband
hielden met de toepassing van artikel 36a van het Bvdb 2001.

De tekst van het Bvdb 2001 is hierover niet helemaal duidelijk, de bedoelingen van de wetgever
echter wel. Ook voor latere jaren blijft het onderscheid in de kwalificatie van de niet-verrekende
branheffing, bestaan. Ter wille van de rechtszekerheid is door ons besloten om toch ëén beschikking
artikel 44 Bvdb 201 1 af te geven (één brief), waarin de volgende opsomming word vermeld:

1. het bedrag per land aan aver te brengen niet-verrekende bronheffingen ex. artikel 36 van het
Bvdb 2001 en;

2. het bedrag per land aan over te brengen niet-verrekende bronheffingen ex. artikel 36a van het
Bvdb 2001 en;

3. het totaal van de beide over te brengen bedragen aan niet-verrekende bronheffingen.

Tot Slot
Als de vertekening van bronheffingen tot een probleem of zelfs tot een geschil leidt, neemt u dan
contact op met uw eigen aanspreekpunt IBR of — voor meer algemene problemen - met één van de
leden van de coordinatiegroep innovatiebox (die dan de kennisgroep IBR zal aansluiten).

COLOFON

Dit is een uitgave van
de Belastingdienst I CTC / Innovatiebox

Intern Memo Art 12b VPB 5



Docl6 Nieuwsbrief ,.

Nieuwsbrief aanspreekpunten Innovatiebox
CTC / Innovatiebox

Deze zevende - korte - nieuwsbrief gaat in op enkele recente ontwikkelingen.

Van de (waarnemend) Inmiddels is bekend dati per 1 januari a.s.I________
Voorzifter I lop zal volgen als voorzitter van de CTC. Wij zijn I I

dankbaar voor zijn grate inspanningen voor de Innovatiebox, en
heteni Ivan harte welkom in de dynamische wereld van de
Innovatiebox.

Tot slot, we naderen tenslotte het jaareinde, wil ik iedeteen die
betrokken is bij de Innovatiebox prettige feestdagen, en een
innovatief 2014 toewensen

Stappenpian verlenging In aanvulling op de in de vorige nieuwsbrief (zie Nieuwsbrief nr. 6,
Part II september 2013, pag.3) geschetste stappen die genomen kunnen

worden ingeval van een overigens ongewijzigde verlenging van een
afspraak is inmiddels een nadere invulling gegeven aan de brief die
in zo’n geval door de klant moet worden opgesteld (stap 2).
Desgewenst kan hiervoor de volgende tekst worden gebruikt:

“Hierbij verklaar 1k, NAAM, namens ##NAAM FEIfit, dat de feiten
en ornstandigheden, die ten grondslag hebben geleyen aan de
gernaakte afspraak over de toepassing van art. 72b VPB (de
Innovatiebox) overdejaren 20/fit Urn 2O, sedert de ondedekening van
die afspraak niet mateneel zIjn veranderd, en dat de bij de vorige
afspraak gehanteerde uitgangspunten en aannarnes derhalve ook voor
een verlenging van de afspraak voor de jaren 20/fit Urn 20113/ kunnen
worden gehanteerd.”

Uitspraak Inmiddels is de eerste beroepszaak een feit. Recentelijk heeft de
Rechtbank Gelderland Rechtbank Gelderland op 15 november jI. uitspraak gedaan in een

14 november2013 situatie waarbij het voordeel uit het immateriële activum en het
“toegangsticket” tot de box (een octrooi) in verschillende handen zijn
(met dank aan

__________________Ivoor

het doorzenden van de
uitspraak).

Uit de feiten: De aandelen van elseres (C BV) zijn voor 60% in handen
van A By, en voor 40% in handen van B By. De activiteiten van eiseres
C BV bestaan uit het uitgeven van licenties en/of sub-licenties van
octrooien, waaronder het octrooi Brandwerende deur”. Dit octrooi is in
2008 verleend aan A BV en ook op naam van deze vennootschap
gesteld. Teneinde dit octrooi te kunnen exploiteren heeft A BV aan
eiseres C BV een exciusieve licentie verleend.

In geschil is of elseres C BV in aanmerking komt voor de toepassing van
artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

De rechtbank is hier snel mee klaar, en overweegt dat I
“4.7 Adikel 12b. eerste lid, van de Wet Vpb luidt als volgt:
Indien de belastingplichtige een irnrnaterieel activum heeft
voortgebracht ter zake waarvan aan hem een octrool is verleend of
een irnmateneel activum heeft voortgebracht dat is voortgevloeid ult
speur en ontwikkelingswerk waarvoor aan hem een S&O-verklaring
is afgegeven als bedoeld in de Wet verrnindering afdracht
loonbelasting en prernie voor de volksverzekerinyen (S&O-activum),
worden, ingeval hij daarvoor bij de aangifte over een jaar kiest met



ingang van datjaar de voordelen uit hoofde van dat activum, met in
achtneming van de drempel als geduid in het vijfde lid en bet
maximum als geduid in het zesde lid, slechts in aanmerking
genomen voor 70/H (voor 2070: 5/H) gedeelte. Daarbij staat H voor
bet percentage van het hoogste tarief bedoeld in artikel 22, geldend
voorhetjaar waarin het voordeel is genoten.

4.2 Uit de feiten volgt dat het octrooi aan A BV is verleend en
derhalve niet aan eiseres C By. Eiseres heeft niet een immaterieel
actief voortgebracht, waarvoor een octrool is verleend. Hierdoor
wordt niet voldaan aan een van de voonwaarden am in aanmerking
te komen voor toepassing van artikel 72b, eerste lid, van de Wet
Vpb. De beweegredenen van eiseres voor de gekozen constructie
maken dat niet anders.”

Vanzelfsprekend hebben beroepszaken consequenties voor de
uitvoeringscoordinatie. Vanuit de CTC heeft dit onze blijvende
aandacht, en willen we er met nadruk op wijzen dat wij ten alien
tijde op de hoogte gebracht willen worden van (mogelijke)
beroepsprocedures.

Neem dus contact op met lemand de landelijke lnnovatieboxgroep
aan op zo’n casus, als je van plan bent bent am een bezwaar af te
wijzen

Cursus TP & Met regelmaat bereikt ons de vraag of het mogelijk is om voor
Economisch denken bijvoorbeeld de nieuwe aanspreekpunten of medewerkers van

bezwarenunits, die werkzaam zijn in een MKB omgeving, een
cursus bedrijfseconomie te geven, die speciaal is toegespitst op de
box. Vooroverleg voor de Innovatiebox gaat immers vaak over
bedrijfseconomische begrippen en functionele analyse, die niet voor
iedereen bekende kost zijn.

Om daaraan tegemoet te komen, zal er in het voorjaar van 2014 een
een-daagse cursus worden gegeven, speciaal voor
aanspreekpunten en overige bij de Innovatiebox betrokken
medewerkers. In die cursus wordt vooral ingegaan op Nederlandse
situaties, en wordt transfer pricing op hoofdlijnen behandeld.
De cursus gaat in op vragen en discussies waar aanspreekpunten in
het vooroverleg regelmatig tegen aan open, zoals:

• hoe kijk je aan tegen fun ctionele analyse en risico’s?
• hoe werkt het verdienmodel van de onderneming ?
• hoe gebruik je de bestaande TP documentatie voor 12b

doeleinden ?
• hoe maak je het onderscheid tussen kernfuncties en

routinematige functies?
• hoe kun je functies “wegen”, uitgaande van het

feitencomplex van de klant, en vertalen” naar een 12b
model?

De cursus gaat in op basisbegrippen uit de Transfer Pricing, en zal
gegeven warden door

Datum en plaats: 31 maart 2014, in gebouw De Wereld in Utrecht.
Heb je belangstelling ? Meld je dan voor I maart 2014 aan bij

Update overzicht
afspraken

Bezwaar en Beroep
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Met name in MKB en (in mindere mate) MGO worden aangiften
ingediend onder een met de intermediair afgesloten convenant.
Hierbij zijn er specifieke afspraken gemaakt over de wijze waarop
de verdere behandeling van deze aangiften zal plaatsvinden bij de
Belastingdienst.

Als er in die aangiften gebruik wordt gemaakt van de Innovatiebox,
zal er in de meeste gevaHen voorovereg hebben plaatsgevonden
over de invulling van art 12b VPB. En dat is ook Iogisch, omdat de
bepaling van het Innovatiebox voordeel maar zelden op voorhand
eénduidig is, en dit juist het soort gevallen zijn waarin een beroep
wordt gedaan op het signalerend vermogen van de intermediair.

Heeft dat vooroverleg echter niet plaatsgevonden (en ook dat is
inmiddels in enkele gevallen geconstateerd), kan worden
aangenomen dat het beheersingssysteem bij de consulent op dit
punt niet goed heeft gefunctioneerd, en kan de aangifte derhalve op
dit punt niet zonder nader overleg gevolgd worden.

CD

CD

0
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Dit is een uitgave van
Belastingdienst I CTC /
Innovatiebox
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Vragen ? Heb je overigens nog vragen? Neem dan contact op met je
contactpersoon van de landelijke Innovatieboxgroep.
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Dcc 17

De verdeling van de
taart

N

I I
Basiscursus verrekenprijzen



Ben ik gek?

Waarom betaalde 1k 50 euro meet voor de

• Ben ikgek?
• Zo nee, waarom niet?
• Welk deel van de onderneming dient die 50

euro in zijn aangifte aan te geven?

• N.B. Naast de hogere prijs is er ook sprake van
een hoog verkoopvolume.

2
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Transfer pricing: hoe moet de taart verdeeld worden?



Criteria cm de taart te verdelen

•???

•???

4



Criteria cm de taart te verdelen

• Kosten

• Aantal medewerkers

• Activa

• Risico’s

• Waarde

• Hoe zouden ongelieerde partijen dat doen?

5



Functionele analyse

• Ontwikkeling product (R en D)

• Fabricage

• Marketing (strategisch en Iokaal)

• Logistiek (transport e.d.)

• Raad van Bestuur

6



Intangible?
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Intangible?
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Intangible?
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Intangible?
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Intangible?
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Intangible?
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Raw
materials

riii /
Strategic

Marketing

1
Sales companies

Distributor
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RenD
Marketing
Lokale erkoopkantoren
Logistiek
Raad n Bestuur

10
10
10

5
10
45

70

25

rente 5
20

Omzet 100
Kostprijs product 30
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Arm’s length beginsel
• Kern ALP

— Gelleerden vergelij ken met ongeheerden
— Voorwaarden
— Winst
— Beloning voor functie (assets / risks)

• Beloning van de functies op basis van
economische beginselen

16



Kern is verdeling van de taart

• Functionele analyse geeft antwoord op
de vraag wie wat doet, welke risico’s
daarbij horen en welke
beloningstructuur passend is.

• De taart staat niet ter discussie

• Welke transactie, groep van
transacties, functie, vennootschap,
land ontvangt welk deel van de taart
(en wie de slagroom)

17



Verrekenprijssysteem

• Elk verrekenprijssysteem moet
gebaseerd zijn op de activiteiten binnen
een onderneming en de risico’s die
passen (en beInvloed kunnen worden)
door de verschillende vennootschappen

• Een passend verrekenprijssysteem moet
leiden tot een juiste verdeling van de
taart

18



De basis voor ons verhaal

• Oeso modelverd rag artikel 9

— basis Nederlandse bilaterale verdragen

• Oeso rapporten

— Oeso richtlijnen voor verrekenprijzen 1995

• Wet VPB artikel $b

• Verrekenprijsbesluiten 2001, 2004, 2011

• Het gezonde verstand!!

19



Arm’s length beginsel
Als tussen de beide gelieerde ondernemingen in de
handelsbetrekkingen of Iinanciële betrekkingen
voorwaarden worden overeengekomen of opgelegd,
die afwijken van die welke zouden worden
overeengekomen tussen onafhankelijke
ondernemingen, mogen alle voordelen die een van de
ondernemingen zonder deze voorwaarden zou hebben
behaald, maar ten gevolge van die voorwaarden niet
heeft behaald, worden begrepen in de voordelen van
die onderneming en dienovereenkomstig worden
belast

20



Kernbegrippen

• Gelieerdheid

• Zelfstandheidsfictie

• Voorwaarden en prijzen

• Functionele analyse

• Vergelijking met ongelleerde
transacties

21



Thema’s

• Functionele analyse
• Vergelijkbaarheidsanalyse
• Verrekenprijsmethoden
• Database studies
• Intangibles
• Concerndiensten
• Financiering
• Business restructuring
• Overlegprocedures
• APA’s
• Documentatie

22



Functionele ahalyse

Introductiecursus verrekenprijzen

2012

Belastingdienst



I. Plaats theorie

2. Achtergrond

Belastingdienst



Plaats theorie: OESO RL

Zelfstandigheidsfictie (ml. art. 5 e.a.

TPG)

arm’s length beg insel (1.6 TPG, 9 OMV)
— voorwaarden onafhankelijke partijen
— onder vergelijkbare omstandigheden
— vergelijkbaarheidsanalyse nodig
— kern daarvan is functionele analyse
— functionele analyse beide partijen

arm’s length beloning
— weerspiegeling van functies (1.20/42 TPG)
— rekening houdend met activa en risico’s

Belastingdienst



Vergelijkbaarheidsanalyse

• Vergelijkbaarheid is de kurk

van een TP vraagstuk

• Factoren (par 1.19138 — 1.35163 OESO

RL):

- kenmerken goederen en diensten

- functionele analyse

- contractuele voorwaarden

- economische omstandigheden

- ondernemingsstrategieën

Belastingdienst



2. Achtergrond functionele analyse

• Doel: beschrijving uitgeoefende

functie’s (mci. verondersteide risico’s en

gebruikte activa)

• Reden: bij transactie’s tussen

onafhankelijke partijen wordt beloning

gebaseerd op functie’slrisico’s (?)
• FA is sterk (?) bepalend voor meest

geëigende verrekenprijsmethode en de

hoogte van de beloning

Belastingdienst



Belang functionele analyse

• Nogmaals: basis van elk TP vraagstuk

• Bij zowel nationale als internationale

discussies is de functionele analyse

essentieel

Belastingdienst



• Welke functie’s worden waar

uitgeoefend?

— Ontwerp/design

— Research en development

— Inkoop en inkoopmanagement

— Productie

— Marketing

— Verkoop/distributie

— Administratie

— Management

BeIastiih

Functie’s



Benadering

• Welke activiteiten zijn de winstmakers?

(R&D, merk, productie kosten) (?)
• Waar en door wie (functies) vinden

in het bedrijisproces deze

waardetoevoegingen plaats?

• Welke activiteiten en functies zijn meet

ondersteunend?

• Is dit in overeenstemming met het

concern TP-systeem?

Belastingdienst



Proces analyse

• Watzijn de kritische succesfactoren van

de onderneming?

• Welke activiteiten leiden tot

waardetoevoeging?

• Waar in het proces vindt die

waardetoevoeging plaats?

Belastingdienst



Risico’s

• Marktrisico

• Voorraadrisico

• Debiteurenrisico

• Valutarisico

• Milieurisico

• Efficiency

• Bezetting

• Sluiting

• Garantierisico

NB: allocatievraagstuk

Belastingdienst



Allocatie risico’s

• Aandacht voor:

— par. 1.25/47 RL functies -+ risico’s (?)
— par. 1.27/49 RL risico’s -÷ controle (?)

— risico’s vloeien voort uit functies
— behoren derhalve bij functies
— dienen dus in beginsel functies te volgen
— risico’s zijn ondergeschikt aan functies
— daarom geformuleerd in par 1.20/47 RL

“met inachtneming van ... veronderstelde
risico’s”

• Geenwillekeur!

Belastingdienst



Totaalbeeld

I functieslactiviteiten — risico’s (?)

II doelsteNingenlPLl’s —* TP-methode

f?)

III “TP-methode” ÷ risico’s = functionele

beloning (?)

IV Is functionele beloning at arm’s length

(?)

Belastingdienst
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Voorbeeld

Verkoo p

Belastingdienst



Afsluiting

“Functionele analyse geeft een
oordeel over de functionele
beloning”

Vragen?

Belastingdienst



II
•r%-J

•

c)
a

0

Doc 19

Q
C

• —

0,
rD

I—I
• —

cs-.

(I)

0
0

c)

0

c)

C’.

Ci)
L



A
rt

ik
el

l2
b

1.
In

di
en

de
be

la
st

in
gp

ll
ch

ti
ge

ee
n

im
m

at
er

le
el

ac
ti

vu
m

he
ef

t
v
o
o
rt

g
eb

ra
ch

t
te

r
za

ke
w

aa
rv

an
ac

m
he

m
ee

n
oc

tr
oo

l
is

ve
rl

ee
nd

(o
ct

ro
o
i

ac
ti

vu
m

)
o
f e

en
im

m
at

er
ie

el
ac

ti
vu

m
he

ef
t
v
o
o
rt

g
eb

ra
ch

t
d
at

is
vo

or
tg

ev
lo

ei
d

ui
t

sp
eu

r-
en

on
tw

ik
ke

li
ng

sw
er

k
w

aa
rv

o
o
r

aa
n

he
m

ee
n

S
&

O
-v

er
kl

ar
in

g
is

af
ge

ge
ve

n
al

s
be

do
el

d
in

de
W

et
v
er

m
in

d
er

in
g

af
d

ra
ch

t
lo

on
be

lu
st

in
g

en
pr

em
ie

vo
or

de
vo

lk
sv

er
ze

ke
ri

ng
en

(S
&

O
-a

ct
iv

um
),

w
or

de
n,

in
ge

va
l
h
f

d
aa

rv
o
o
r

bi
f

de
aa

ng
if

te
ov

er
ee

n
ja

a
r

ki
es

t
m

et
in

ga
ng

va
n

d
at

ja
a
r

de
vo

or
de

le
n

ui
t

ho
of

de
va

n
d

at
ac

ti
vu

m
,

m
et

in
ac

ht
ne

m
in

g
va

n
de

dr
em

pe
l

al
s

ge
du

id
in

he
t

vi
ff

de
lid

,
sl

ec
ht

s
in

aa
n

m
er

k
in

g
ge

no
m

en
vo

or
5/

H
ge

de
el

te
.

D
aa

rb
q

st
aa

t
H

vo
or

he
t

p
er

ce
n
ta

g
e

va
n

he
t

ho
og

st
e

ta
ri

ef
be

do
el

d
in

ar
ti

k
el

22
,

ge
ld

en
d

vo
or

he
tj

a
a
r

w
aa

ri
n

he
t

vo
or

de
el

is
ge

no
te

n.
D

e
ee

rs
te

vo
iz

in
vi

nd
t

sl
ec

ht
s

to
ep

as
si

n
g

vo
or

zo
ve

r
he

t
sa

ld
o

va
n

de
vo

or
de

le
n

p
o
si

ti
ef

is
.

P
p

21



p
p

p
z



I
•,‘•

____

I

c’.

Os

L

C,)

N
0)cx





r’j
C)
cx
cx



•
pI

L



:: [ I
j l

a



G
es

ch
ik

tv
oo

r:

-V
oo

rd
ee

l
af

zo
nd

er
li

jk
be

pa
al

ba
ar

? >
c
e
r

-
K

os
te

n
id

en
ti

fi
ce

er
ba

ar
>

to
e
re

e
n
[;

r
e
r

o
ro

je

-A
fg

er
on

d
ge

he
el

.

->
ge

en
>

V
j
:
e

rc
c
e
s-

O
rU

tr
rD

\i
e

pp
z



r•.j
Q)
a;
ci



C
a)
>a)

‘4:;
rD
C

a)
4-J

/
.1

I



a)
a

0

in
a)

t
‘4-

a)

in
a)
4-,
LI

a)

4-,
D
0

I



rJ)

•



P
P

?
Z

I

O
bj

ec
ti

ve
re

n
be

la
ng

R
&

D

-
W

B
SO

w
er

kn
em

er
s

vs
to

ta
at

FT
E

-W
B

SO
w

er
kn

em
er

s
vs

R
&

D
FT

E
-

R
&

D
O

PE
X

vs
to

ta
al

.
O

PE
X

-R
&

D
O

PE
X

vs
in

du
st

ri
e

-
B

al
.a

ns
(I

nv
es

te
d

C
ap

ita
l.)

-
P

ur
ch

as
e

Pr
ic

e
A

[l
.o

ca
tio

n
-

B
ed

ri
jf

sp
re

se
nt

at
ie

(w
w

w
)

-T
ra

ns
fe

r
Pr

ic
in

g:

>
F

un
ct

io
ne

e
an

aL
ys

e
>

B
ec

.n
ng

ro
ut

in
e

>
B

ei
on

in
g

Ip

-
.
-
-
-

-
-
-

w
_
_
_
_
_
_
_
.
_
_
_
_
_
_
_
_
-
-
-
-

-
-
—

-

_
4
_

— -
—

—
-
-
-
—

-

_
-

‘
-
-
-

.
-

—
—

-
.
=

=
—

-
_
—

-
—

=
—

w
w

r

1R
%

t)
iv

a
tu

10
tn

i.
.W

rI
R

&
D

a,
a
,r

c
a
.

.4
S

.4
e.

4

PP
A

$
4

I

.
f
,
d

’
*

f
l
r
t
,
*

r
r

fl
4
S

‘
t
r
-
t
r
-
1

t
-
-
t
’
.
:

.I
%

—
—

-—
L

Q
r
t
t
r

L
b

s
r
r

4
%

Pr
l0

P
P.

r
w

e
-
-

-
_

-

—
n

-

-:-

—

—
-
-
-



B
el

on
in

g
ro

ut
in

ef
un

ct
ie

s

In
in

no
va

ti
eb

ox

U
It

w
er

k
in

g

15
0,

00
0

-6
0,

00
0

1’
F

90
,0

00

-2
5,

00
0

-2
5,

00
0

-1
0,

00
0

30
,0

00

20
%

40
%

40
%

16
0,

00
0

-7
0,

00
0

F

90
,0

00

-3
0,

00
0

-3
0,

00
0

-1
0,

00
0

20
,0

00

20
%

40
%

40
%

15
0,

00
0

-6
0,

00
0

90
,0

00

-3
0,

00
0

-2
5,

00
0

-7
,0

00
28

,0
00

22
00

0

20
%

40
%

40
%

9,
60

0
5,

20
0

8,
80

0!

p
p

z
I

20
10

20
11

20
12

xE
U

R
I.

00
0

om
ze

t

af
:

In
te

gr
al

e
ko

st
pr

ijs

B
ru

to
M

ar
ge

af
:

R&
D

ko
st

en

af
:

Sa
le

s
ko

st
en

af
:

O
ve

rh
ea

d
/H

Q
IG

&
A

EB
IT

6,
00

0
7,

00
0

6,
00

0

Te
ve

rd
el

en
o.

er
ke

rn
fu

nc
tie

s

E
nt

re
pr

e
n e

ur
sf

u
nc

ti
e

Sa
le

s

to
er

ek
en

ba
ar

aa
n

R&
D

24
.0

00
13

.0
00

40
%

re
sr

w
in

st
=

25
-3

0%
E

B
IT



rJ)

0.

Ii
a
ci

*

I I It’
-l
C

C
rI

‘-I
0

0
fll

-4
-4
C
r’J

0
•-1
C
.1

C C C C 0 C C C
411 U4 411 411

U-I q r.4 4



G
es

ch
ik

tv
oo

r:

-
R

&
D

ee
n

st
ru

ct
u

re
el

.
pr

oc
es

>
c
c
rU

re
o

o
’

r
‘I

k
i

rg
>

a
c
in

a
co

n
ce

rt
sb

a
te

-
K

er
ni

un
ct

ie
>

t:
t1

;e
tV

e
c
I
g

e

>
ro

ou
ct

—
e
t

c
tn

z
e
r

r)
V

ct
IE

?

p
p

z
I



Cl)

c)
0

a)

0
-c

4J

LE
4-J

4—,
-‘
‘.d LPI

I I

• a

0
0
>
4-J

U

a)

-

0
0

a)

0-c
—a)

-D
a)a)

a)

Ic

Co
I I

0)
cx
ci

*2



•.‘

Ci.)

0.
U

m

• S

I

I

o o o 0 0 0 0o o 0 0 0 0 0 0
(‘4



P&
L

3,
00

0
—

G
ro

ss

2,
50

0
—

.
Pr

of
it

50
0

50
0

50
0

2,
00

0
-

-

•
R

&
D

O
P

E
X

1,
50

0

1,
00

0
—

2,
00

0
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2,
00

0
—

-
-
-
-
-
-

2,
00

0
2,

00
0

1
2
3
4

EB
IT

50
0

1.
00

0
t5

00
)

1.
50

0

B
et

ty
ra

tio
1.

20
1.

40
0.

80
1.

60
(A

VG
1.

25
)

1,
50

0

1
00

0

50
0

1,
00

0
50

0

•1
-

-5
00

S
W

js
t

-5
00



U
It

w
er

ki
ng

Ja
ar

I
Ja

ar
2

Ja
ar

3

50
0

S
ja

ar
la

ag
4

S
ja

ar
la

ag
3

50
0

ja
a
rl

a
a
g

2

-
Ij

aa
rl

aa
g

1

C
os

t+
2
0
%

v
o
o
r

R
&

D
L

ev
en

sd
u
u
r

3
ja

ar
Ja

a
r4

ja
ar

la
ag

1
33

33
33

ja
ar

la
ag

2
33

33
33

ja
ar

la
ag

3
33

33
ja

ar
la

ag
4

33

T
ot

aa
l

in
no

va
ti

eb
ox

33
67

10
0

10
0

60
0

‘
-
-

I

40
0

‘5
00

30
0

50
0

50
0

p
p

•
T

ot
aa

l
R

&
D



p
c

z

G
es

ch
ik

t v
oo

r:

-
R

&
D

ee
n

st
ru

ct
u

re
el

pr
oc

es
]
-
J

H
(1

*
tt

t
:
”
’

g
>

ia
ar

.j
ks

e
R

&
D

ca
q

eL
:e

r

-
O

nd
er

st
eu

ne
nd

ka
ra

kt
er

?
•

>
V

E
L

:

-
N

ie
t-

un
ie

ke
in

no
va

ti
e

>
nc

;g
e

i
t
:
’
J

r
>

ak
er

bi
jc

c•
r



za
;iU



FAQ-Iijst 7aa

iGereedkomen immaterieel actief

1.1 Geniet het de voorkeur cm vooraf ter toetsing aan de Belastingdienst voor te leggen wat het
kwalificerend immaterieel actief is? Dit om te voorkomen dat er achteraf discussie ontstaat over welk
immaterieel actief in enigjaar tot stand is gekomen.
Antw.: dit is primair verantwoordelijkheid van bedrijf en adviseur. In het kader van adm.
lastenverlichting heeft bet niet de voorkeur en is het niet de bedoeling alles voor leggen.

1.2 Belastingplichtige heeft in 2010/2011 met S&O een actief ontwikkeld (een immaterieel activum
voortgebracht). Kiopt het dan dat belastingplichtige grond van dit ontwikkelde actief in 2013 gebruik
kan maken van de forfaitregeling?
Antw.: ja, voorzover bet iva maar gereed is gekomen in 2011.

1.3 Wanneer bovengenoemde belastingplichtige in 2012, 2013 en 2014 vervolgens geen S&O
verkiaring heeft verkregen of verkrijgt, kiopt het dan dat de belastingplichtige vanaf 2014 niet meer
kan kiezen voor de forfaitregeling?
Antw.: ja

1.4 Stel dat bovengenoemde belastingplichtige in 2012 en 2013 geen S&O-verklaring heeft verkregen
en vervolgens in 2014 wel beschikt over een S&O-verklaring en een kwalificerend immaterieel actief
in 2014 voortbrengt. Klopt het dan dat belastingplichtige vervolgens weer in 2014,2015 en 2016
gebruik kan maken van het forfait?
Antw.: ja

1.5 Volgens de toelichting 7aa van het Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting kan het
innovatieboxforfait worden toegepast in het jaar waarin het immateriele activum is voortgebracht en
de daarop volgende twee jaar. Stel dat een activum eind 2013 gereed is gekomen, maar voor het
eerst wordt verkocht in 2014. Kan in dat geval op grond van dit activum in 2013 het forfait worden
toegepast?
Antw.: flee, bet gaat om de forfaitaire bepaling van de voordelen. Geen omzet betekent geen
voordelen.

1.6 Wanneer bedrijven jaarlijks WBSO-aanvragen, dienen ze in dat geval ook bij te houden welk
immaterieel activum is voortgebracht? Of mogen zij op basis van het principe zoals genoemd in de
reguliere vaststellingsovereenkomsten veronderstellen dat wanneer erjaarlijks WBSO-wordt
aangevraagd en toegekend er sprake is van een going-concern situatie. En dat in dat geval wordt
verondersteld dat erjaarlijks immateriële activa zullen worden voortgebracht.
Antw.: voor de forfaitaire regeling is bet vereist dat er eens in de drie jaar een immaterieel activum
ontstaat. De veronderstelling dat er jaarlijks immateriële activa ontstaan, is dan niet meet zo
relevant.

2. Voordeelberekening
2.1 Het forfaitaire bedrag is gemaximeerd op € 25.000. Geldt dit forfaitaire bedrag ook per activum?
Antw.: forfait geldt per belastingplichtige.



2.2 Wat is de maximale belastingbesparing bij bedrijven met een belastbare winst < 200.000 euro.
Antw: De max besparing bij deze bedrijven is 16% (de vrijstelling van 20/25 op het tarief van
geldende tarief van 20%) van € 25.000 dus € 4.000

2.3 Moet bij gebruik making van de forfaitaire regeling winst specifiek met de innovatie zijn gehaald
of wordt slechts gekeken naar de bedrijfswinst in zijn totaal?
Antw.: er wordt gekeken naar de fiscale winst in totaal. Er moet wel sprake zijn van een iva
waaraan voordelen zijn toe te rekenen.

3. Voortbrengingskosten
3.1 Volgens de toelichting 7aa van het Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting dienen in hetjaar
waarin het forfait wordt toegepast, de voortbrengingskosten te worden bijgehouden. Het saldo van
de voortbrengingskosten dient de inspecteur vervolgens aan het einde van hetjaar bij beschikking
vast te stellen. Op basis hiervan wordt verwacht dat de voortbrengingskosten jaarlijks dienen te
worden ingevuld in de aangifte Vpb. Echter onduidelijk is om welke voortbrengingskosten het gast.
Gaat het om de voortbrengingskosten van het ene actief op grond waarvan je het forfait toepast? Of
gaat het om de totale voortbrengingskosten van alle activa?
Antw.: het gaat hierbij om de voortbrengingskosten van alle gereedgekomen immateriele activa.

3.2 De voortbrengingskosten van een activum bestaan uit directe kosten en daarnaast uit
toerekenbare indirecte kosten. Is het toegestaan om voor de indirecte kosten een opsiag toe te
passen op de directe kosten op basis van een door het bedrijf bepaalde verdeelsleutel?
Antw.: ja, de verdeelsleutel moet natuurlijk wel “aanvaardbaar/verdedigbaar” zijn.

3.3 Is het toegestaan om in de aangifte Vpb als voortbrengingskosten alleen de directe kosten op te
geven. Dus excl. een opslag voor overhead/indirecte kosten.
Antw.: nee

3.4 De tekst van 7aa wekt de indruk dat de voortbrengingskosten van een jaar waarin wordt
geopteerd, geacht worden te zijn ingelopen. Is dit juist?
Antw.: flee. De voortbrengingskosten moeten worden bijgehouden, en na ommekomst van de 7aa-
periode gewoon worden ingelopen. Anders zou het immers mogelijk worden om een omvangrijk
bedrag aan voortbrengingskosten “kwijt te raken” door 7aa toe te passen. Dit is een ongewenst.

3.5 . Kiopt het dat de ondernemer die in de 3-jaars periode meer winst maakt dan 25000 benadeeld
wordt, omdat hij feitelijk de voortbrengingskosten al (deels) inloopt. Deze voortbrengingskosten
moet hij achteraf nogmaals moet amortiseren.
Antw.: Dit kiopt. Maar hoe dit ook zij, de tekst van 7aa vergt bijhouden en amortiseren.

3.6 Volgens het uitvoeringsbesluit 7aa dient in het jaar waarin het forfait wordt toegepast de
voortbrengingskosten te worden bijgehouden. Een bedrijf dient dus de voortbrengingskosten van
alle gereed gekomen immateriële activa bij te houden. Onduidelijk is echter welke
voortbrengingskosten nu in de aangifte vennootschapsbelasting dienen te worden ingevuld.

Stel de voortbrengingskosten van activum A en B zijn als volgt:



Stel immaterieel activum A is in 2013 voortgebracht en immaterieel activum B bevind zich nog in de
ontwikkelingsfase. Aangezien activum A alleen is voortgebracht en volgens het uitvoeringsbesluit 7aa
alleen de voortbrengingskosten dienen te worden bijgehouden in het jaar waarin het forfait wordt
toegepast, bedragen de voortbrengingskosten in de aangifte VPB over 2013 € 100.000, - Klopt dit?;
Antw.: flee, bet gaat om de totale voortbrengingskosten van het activum, dus € 150.000. Zie ook de
€ 10.000 ult het voorbeeld 1 en 3 in de toelichting op 7aa.

Stel in 2014 is er geen nieuw immaterieel activum voortgebracht. Kiopt het dat in dat geval als
voortbrengingskosten in de aangifte VPB over 2014 € 0 dient te worden ingevuld?
Antw.: de “oud& voortbrengingskosten, zijnde € 150.000 lopen door.

Stel een bedrijf heeft een immaterieel activum voortgebracht in 2013 de ontwikkelingskosten zijn
gemaakt voor 2013. Klopt het dat in dat geval dus ook de voortbrengingskosten in de aangifte VPB
over 2013 € 0, - bedragen?
Antw. flee, bet gaat om de totale voortbrengingskosten, dus inclusief de kosten voor 2013.

Voor de forfaitaire regeling is vereist dat er eens in de drie jaar een immaterleel activum ontstaat.
Een bedrijf dient de voortbrengingskosten van alle gereed gekomen immateriele activa bij te houden.
Dit betekent veelal voor veel bedrijven dat ze per activum de voortbrengingskosten dienen bij te
houden. Dit is voor veel bedrijven erg complex en zou een extra administratieve last met zich
meebrengen. Daarnaast vragen velen zich af wat de meerwaarde ervan is. Immers wanneer de
voortbrengingskosten alleen in het jaar waarin het forfait wordt toegepast dienen te worden
bijgehouden, zullen het veelal niet de totale voortbrengingskosten van een activum betreffen. Kunt u
dit toelichten?
Antw.: zoals biervoor weergegeven gaat bet om de totale voortbrengingskosten, dus inclusief de
kosten voor het jaar van de keuze voor bet forfait. Het belang voor de registratie zit vooral in het
felt dat de voortbrengingskosten moeten worden ingelopen op bet moment dat de 12b voordelen
op een andere wijze dan forfaitair worden bepaald.

Kosten 2012!
Kosten 2013 I
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Doc2O Nieuwsbrief nr.8

Nieuwsbrief aanspreekpunten Innovatiebox
CTC / Innovatiebox

De inmiddels achtste nieuwsbrief gaat in op tal van achtergronden en vragen
die in de praktijk zijn opgekomen.

Van do (nieuwe) Voorzitter Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is

1k zie er naar uit met jullie samen te werken.

Rond de uitvoering van de innovatiebox blijven nieuwe vragen
opkomen. In deze nieuwsbrief hopen we jullie daarom weer de
nodige praktische handreikingen te kunnen geven. Ook is de
passage uit het jaarverslag van de CTC over de innovatiebox
opgenomen. CD

Geen afspraken met Vorig jaar is aangekondigd dat de Vpb-plicht voor
vrijgestelde overheidsbedrijven zal worden herzien. Naar aanleiding hiervan

overheidsbedrijven hebben overheidsbedrijven die nu nog niet belastingplichtig zijn,
maar dat na de aangekondigde wetsaanpassing misschien we!
worden, zich gemeld voor vooroverleg over toepassing van de
innovatiebox.

Het is niet de bedoeling om nu al vooroverleg te voeren over
mogelijke toepassing van de innovatiebox. Het is namelijk nog niet
bekend hoe de nieuwe wetgeving er uit komt te zien. Ook is niet
bekend of het desbetreffende overheidsbedrijf dan Vpb-plichtig zal
worden. Als de wetgeving is ingevoerd en de gevolgen ervan
duidelijker zijn, kan uiteraard wel vooroverleg worden gevoerd over
toepassing van de box.

De Innovatiebox: uit het “Per 1 januari 2007 is artikel 12b (toen nog met de naam octroolbox,
jaarverslag 2013 van de hierna aan te duiden als innovatiebox) in de Wet Vpb 1969

CTC opgenomen. Met de innovatiebox is beoogd om voor Nederland
R&D-a ctiviteiten aan te trekken, te behouden en uit te breiden. Het
stimulerende effect is gelegen in het slechts voor een gedeelte in de
heffing betrekken van de innovatiewinst waardoor de facto een Iaag
belastingtarief geldt.

Met ingang van I januari 2010 is de regeling fors aangepast. De
regeling is aanzienlijk verruimd en het effectieve
vennootschapsbelastingtarief is verlaagd naar 5%. B,] deze
gelegenheid is de naam octrooibox gewijzigd in innovatiebox.

Vanaf de start in 2007 is er voor gekozen om uitvoering en
handhaving van de regeling te coOrdineren bij de CTC. De CTC
heeft daarvoor een eigen groep ingesteld: de landelijke
innovatieboxgroep. De issues die bij de innovatiebox aan de orde
komen tonen verwantschap met de problematiek die zich bi]
verrekenpn]zen voordoet. Daarnaast wordt het begrippenkader
(immaterleel activum, voortbrengingskosten, etc.) in de innovatiebox
in belangnjke mate beheerst door goed koopmansgebruik. Om die



reden zijn de CGVP en do kennisgroep Winstbepaling nauw z
betrokken bi] de Innovatieboxgroep.
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In mel 2073 heeft de CTC samen met do ministories van Financien
en Economische zaken het palet aan
innovatiestimuleringsmaartrogelen: S& 0, RDA en innovatiebox,
onder de loop genomen ter voorbereiding van politieke beslissingen
over de taakstellingen ult hot rogoerakkoord.

Ook in 2073 is woer eon themadag voor do aanspreokpunten
innovatiebox goorganiseerd. Met meet dan 60 enthousiasto
deelnemers en aansprekondo interne on externe sptekets was doze

2



dag woderom een groot succos. z
CD
Cop
U,

CD

Zoals toegezegd in de Twoedo Kamer zou do regeling van de
innovatiebox in 2073 worden geevalueerd. De innovatieboxgroop is
bettokken geweest bij de voorbereidingen op deze evaluatie.
Gedurende dit prnces is echter geconstateerd dat er (nog) niet
genoeg data voorhanden waren voor eon gedegen evaluatie. Do
Staatssecretaris heeft daarom de Kamer laten weten dat de
evaluatie is uitgesteld en in 2075 zal p!aatsvinden. Mode naar
aan!eiding hiervan heeft de CTC in 2013 de vastlegging van
innovatieboxverzoekon aangepast[

C

In 2073 was er nog een primeur: De eerste rechterl,jke uitsptaak in
november over de innovatiebox. Do rechtor stelde do
Belastingdionst in hot gehjk in eon zaak waarbij oen
belastingplichtige weliswaar winst uit innovatieve activiteiten leek te
hobben, maar waarbij de bolastingplichtige niet beschikto over eon
octrooi dan we! ander goldig ‘toe gangstickot’ voor do innovatiobox.
Hiermee was toepassing van do innovatiebox niet mogelijk. Dat eon
groepsmaatschappij wol oon octrooi bezat deed daar niets aan af.

Met ingang van 2013 is ook de zgn. MKB regoling voor do
innovatiebox in working gotre den (art. 7aa, Uitv. Bes!. Wet Vpb).
Binnon do regoling van do innovatiebox is het moest voorkomonde
discussiepunt hooveel voordelen er toogorekend kunnon worden
aan de innovatiobox. Vooral voor kleinere belastingplichtigon
ontstaat daarbij het gevaar dat do koston van do belastingadviseur
grotor droigon te worden dan hot voordeel dat met do innovatiebox
wordt behaald.
De innovatioboxgroop hoe ft eon bolangnjko rol gospoold in do
totstandkoming en vormgoving van do MKB regeling die dit
probloom tackelt. De rogeling houdt in hot kort gezegd in dat indion
eon vennootschap voldoot aan de vootwaarden voor toopassing van
do innovatiebox or forfaitair 25% van do winst aan do box
toegerekend kan worden. Omdat hot maximaal op doze manier aan
do innovatiebox too to rokenen bodrag op € 25.000 is gozot zal do H

regoling, zoals bedoeld, alleen door hot MKB bonut worden.

Nagenoeg alle innovatiebox-claims komen na vooroverleg tot stand
in eon vaststellingsovoroonkomst. In do vak!iteratuur en op
congressen wordt door bodnjven on bolastingadviseurs aangegovon
dat do belastingdionst een cooporatiovo on pragmatische houding
hoeft inzako do toepassing van do innovatiobox waardoor de
ingewikkolde regeling tot werkbare afspraken Ieidt.

3
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Niet onvermeld mag blijven dat de belastingdienst ook verzoeken
afwijst of een overeenkomst afsluit waarbij een veel lager
percentage van de winst in de innovatiebox komt. Een voorbeeld
van afwijzing is een internationale structuur met een immaterieel
actief dat van oorsprong ult het buitenland kwam en waarbij er
weinig Nederlandse substance was.”

€ 400.000 in 2008 I 2009 Het maximum van 400.000
en De 12b-wetgeving voor 2010 was zodanig dat voor WBSO-activa

meenemen oude jaren als een maximum van toepassing was van € 400.000 per jaar. In de
ingroei-jaren overgangsregeling is bepaald dat ook de voordelen die

toerekenbaar zijn aan iva die voor 2010 zijn gereedgekomen na
2010 in de box kunnen komen. Hiervoor blijft het maximum van
400.000 per jaar gelden.

Wat is nu het effect op dejaren na 2010?

Stel:
- er is een EBIT-afspraak van 30% per jaar waarbij in het 5e

jaar volledig is ingegroeld (dus 20% ingroel per jaar).
- vanaf 2008 komen jaarlijks wbso-activa gereed met in 2008

en 2009 voortbrengingskosten van minimaal 100.000 per
jaar.

Dan zijn de effecten voor de box als volgt:

VPB 2008: Stel EBIT is 1.000.000. In de box komt dan 6% x
1.000.000 = 60.000. De boxruimte is 4x 100.000. Ultimo 2008 is de
resterende boxruimte 340.000.

VPB 2009: Stel EBIT is 1.500.000. In de box komt dan 12% x
1.500.000 = 180.000. De boxruimte ultimo 2009 is:

340.000 (resterende boxruimte 2008)
400.000 (4 x 100.000 voortbrengingskosten 2009)

- 180.000 (boxwinst 2009)
560.000

VPB 2010: Stel EBIT is 2.000.000. In de box komt dan 18% x
2.000.000, waarvan 12% x 2.000.000 (=240.000) betrekking heeft
op va ult 2008/2009 en 6% betrekking heeft op iva uit 2010.
De 6% uit va 2010 kan volledig in de box (wetgeving vanaf 2010).
De voordelen ult 2008/2009 kunnen in de box omdat er nog ruimte
is.
Utlimo 2010 is de boxruimte voor iva uit 2008/2009:

560.000 (resterende boxruimte ultimo 2009)
- 240.000 (de aan de iva 2008/2009 toerekenbare boxwinst)
320.000

VPB 2011: Stel EBIT is 2.500.000. In de box komt dan 24% x
2.500.000, waarvan 12% x 2.500.000 (=300.000) betrekking heeft
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op iva uit 2008/2009 en 12% betrekking heeft op va uit 2010/2011. z
De 12% uit iva 2010/2011 kan volledig in de box (wetgeving vanaf
2010). De voordelen uit 2008/2009 kunnen in de box omdat er nog
ruimte is.
Utlimo 2011 is de boxruimte voor iva uit 2008/2009:

320.000 (resterende boxruimte ultimo 2009)
- 300.000 (de aan de iva 2008/2009 toerekenbare boxwinst)

20.000

VPB 2012: Stel EBIT is 3.000.000. In de box komt dan 30% x
3.000.000, waarvan 12% x 3.000.000 (=360.000) betrekking heeft
op va uit 2008/2009 en 18% betrekking heeft op iva uit
2010/2011/2012.
De 18% uit iva 2010/2011/2012 kan volledig in de box (wetgeving
vanaf 2010). De voordelen uit 2008/2009 kunnen slechts voor
20.000 in de box als gevoig van de beperkte boxruimte.
In 2012 komt dus ult hoofde van iva 2008/2009 geen 360.000 in de
box, maar slechts 20.000 (de restant boxruimte van 2011)

VPB 2013: Stel EBIT is 3.000.000. In de box komt dan 30% x
3.000.000, waarvan 6% x 3.000.000 (=180.000) betrekking heeft op
iva ult 2009 en 24% betrekking heeft op iva uit
2010/2011/2012/2013. De 24% uit iva 2010/2011/2012/2013 kan
volledig in de box (wetgeving vanaf 2010). De voordelen ult 2009
kunnen niet in de box, omdat hiervoor de boxruimte ontbreekt.
Effectief is men dus in 2013 niet voor 100% ingegroeid, maar voor
80%

CD

VPB 2014: In 2014 is de ingroei in de voorbeeld volledig. Alle
voordelen worden toegerekend aan iva die gereed zijn gekomen na
1 januari 2010.

0

Meenemen oudejaren
Het komt voor dat voor de ingroei wordt verzocht am oude jaren
(jaren voordat men gebruik maakte van de innovatiebox) mee te
nemen.
Dit kan. Hiervoor gelden wel een aantal vereisten:

- In alle jaren die meegenomen worden als ingroel-jaren
moeten kwalificerende iva zijn voortgebracht

- Eventuele verliezen moeten ingehaald worden
Ook hiervoor geldt dat het maximum van 400.000. voor de oude
jaren meegenomen moet worden.

Ingenieursbureaus, Ingenieursbureaus in vogelviucht
the continuing story... In verschillende eerdere nieuwsbrieven (1, 3 en 4) is aandacht

besteed aan ‘ingenieursbureau problematiek’. Dit item blijft de
fiscale gemoederen bezig houden. Daarom nogmaals aandacht voor
dit onderwerp. Naast ingenieursbureau’s speelt soortgelijke
problematiek bij toeleveranciers en contractresearch.
Voor het overzicht eerst nog kort enkele passages uit nieuwsbrief 3
en 4:
Hoewel er veelal wel sprake is van WBSO, zijn met name vragen of
een bedrijfsmiddel is ontstaan, bij wie de elgendom van de IP berust
en in hoeverte die IP “herhaalbaar” is, vaak punten van geschil.
Over het algemeen kenmerken deze bedrijven zich door
uurtje/factuurtje”. Dat wil zeggen, de technische expertise wordt

door de kiant ingehuurd om een technisch probleem op te lossen.
Aisdan is er geen IA, dat voortgekomen is uit WBSO en dat voor H

eigen rekening en risico is ontwikkeld. Dit blokkeert al voor veel
ingenieursbureaus de toegang tot de innovatiebox.

Na een aantal van deze ingenieursbureaus bekeken te hebben moet
de conclusie getrokken worden dat ook deze in branche soms voor
eigen rekening en risico IA ontwikkeld worden. Dit is bijvoorbeeld
het geval als het bureau voor eigen rekening en risico bepaalde
research verricht en dit later gaat Iicentieren. Er zijn al enige
afspraken met ingenieursbureaus gemaakt. Ic I
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Verdere verduidelijking van IA bif een ingenieursbureau:
0

Deze IA kunnen tevens ontstaan tijdens het uitvoeren van
opdrachten (de eis van WBSO blijft uiteraard gewoon bestaan). Met
name op dit Iaatste aspect wordt door ingenieursburo’s nadruk
gelegd. De kennis ult project A, wordt bij project B weer gebruikt.
Hiet zal (wellicht meet gevoelsmatig) wel een kern van waarheid in
zitten, maar waar ontstaat deze kennis nu precies. Als het in de
hoofden van de medewerkers zit kwalificeert het niet. Deze gestolde
kennis moet wel een bepaalde zelfstandigheid hebben. De vraag die
in dit verband gesteld moet wotden is of deze kennis zelfstandig
(dus ook zonder dat de medewerkers meegaan) overdraagbaar is.
Wat zou een overnemer hiervoor over hebben? Een vervolgvraag is
in welke mate draagt dit alles bij aan de winst van volgende
projecten. Ook dit is een hele lastige omdat er in deze branche vaak
sprake is van maatwerk, oftewel unieke projecten.
Kennis zal daarmee niet snel een IA zijn. Voor het geval er wel
sprake is van een IA zal het geen 12b IA zijn omdat er geen S&O
zal zijn voor deze kennis. De S&O zal zien op het ontwikkelen van
een concreet nieuw product niet op de uitbreiding van kennis die als
een soort bijvangst optreedt bij het uitvoeren van de opdracht.
Het zal je dus niet verbazen dat de belastingdienst geen
boxmogeljkheden ziet voor dit grote consultancy- en
engineeringbureau. Er waren geen S&O activa bij dit bureau, en
waren er daarenboven nog vraagtekens bij overdraagbaarheid,
repeteerbaar inzetbaar en oak de feitelijke inzet.

We constateren dat in de markt er wel een gevoelen leeft dat
bedrijven als contractresearchers, toeleveranciers en
ingenieurbureau-achtigen die vaak over veel S&O beschikken de H

innovatiebox willen toepassen. Als aanspreekpunt is het zaak de IA
els met daarop betrekking hebbende S&O goed in de gaten te

Casus
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Innovatiebox, ZeIfvoortbrengen

Substance, en de Voor de toepassing van de innovatiebox is alleen het bezit van een
regisserende & immaterieel activum niet voldoende. De belastingplichtige moet het

coördinerende functie immateriele activum ook zelf hebben voortgebracht. Hiermee wordt
voorkomen dat voordelen uit hoofde van een niet zeif voortgebracht
immaterieel activum voor toepassing van de innovatiebox in
aanmerking komen. Zeif voortbrengen betekent dat de
belastingplichtige ten minste de economische eigendom van het
immateriele activum moet hebben en dat het immateriële activum
voor zijn rekening en risico moet zijn ontwikkeld. Van economische
eigendom is sprake als et voldoende belangrijke functies bij de
belastingplichtige aanwezig zijn om het immateriele activum aan de
belastingplichtige toe te kunnen rekenen. Van zeif voortbrengen is
daarom sprake als de belastingplichtige functioneel in staat en
beslissingsbevoegd is om de speur- en ontwikkelings
werkzaamheden aan te sturen of uit te voeren.
Activiteiten die hierbij een rol spelen zijn onder andere de feitelijke
speur- en ontwikkelingswerkzaamheden, het vanuit een inhoudelijke
expertise dragen van verantwoordelijkheid voor de zeif gemaakte
keuzes tijdens het R&D-proces en de R&D-planning, de
budgettering, het meten van prestaties, het belonen, het
aanpassen/herdefinieren van de werkterreinen, het vaststellen van
de commercieel waardevolle gebieden en het beoordelen van de
kans op (on)succesvol onderzoek. Een belastingplichtige die wel de
Iuridische eigendom heeft van het immateriële activum, maar
functioneel niet in staat is am de daarbij behorende speur- en
ontwikkelingswerkzaamheden vanuit de elgen inhoudelijke expertise
aan te sturen en ult te voeren, komt dus niet voor de toepassing van
de innovatiebox in aanmerking.

VoorbeeldA.
Een groepsmaatschappij van een concern beheert de
octrooiportefeuille van dit concern. Deze maatschappij treedt oak op
als aanvrager en wordt geregistreerd als eigenaar van de octrooien
van de elders in het concern ontwikkelde immateriële activa. De
maatschappij heeft uitsluitend administratief personeel en een in
octrooirecht gespecialiseerde jurist in dienst.
Deze groepsmaatschappij voldoet niet aan de eis dat de immateriële
activa zeif zijn voortgebracht. Ook zijn de beschreven functies niet
voldoende om de economische eigendom van de octrooien aan
deze maatschappij toe te rekenen. De innovatiebox is dus niet van
toepassing.

Uitbesteding R&D
Het uitbesteden van een deel van de speur- en
ontwikkelingswerkzaamheden hoeft er niet aan in de weg te staan
dat een immaterieel activum zelf wordt voortgebracht. Uitgangspunt
blijft namelijk dat de belastingplichtige de economische elgendom
van het immateriële activum moet hebben. Speur- en
ontwikkelingswerkzaamheden kunnen worden uitbesteed zonder dat
dit van invloed is op de toepassing van de innovatiebox, zolang de
belastingplichtige kan aantonen dat er bij hem voldoende
belangrijke functies aanwezig zijn om van economisch elgendom te
kunnen spreken. Het maakt daarbij niet uit of wordt uitbesteed
binnen of buiten groepsverband. Vaak warden speur- en
ontwikkelingswerkzaamheden uitbesteed in de vorm van contract
R&D. Als de opdrachtnemer deze werkzaamheden volledig voor
rekening en risico van de uitbesteder uitvoert, gaat het resultaat van
deze werkzaamheden uitsluitend deze uitbesteder aan. Een
eventueel immaterieel activum dat uit deze werkzaamheden
voortkomt, komt toe aan de uitbesteder. De opdrachtnemer heeft dit
immateriële activum dan dus niet voortgebracht in de zin van de
innovatiebox en komt daarom niet voor toepassing van de
innovatiebox in aanmerking. Naar mate er echter meer wordt
uitbesteed, zal er oak meer aannemelijk moeten warden gemaakt -
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bijvoorbeeld op basis van documentatie - dat er daadwerkelijk z
voldoende belangrijke functies bij de belastingplichtige aanwezig
zijn. Waar de grens Iigt, is afhankelijk van de verrichtte activiteiten
en de overige specifieke feiten en omstandigheden van het geval.

CD

Bij S&O-activa is aangesloten bij de S&O-afdrachtsvermindering uit
de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de
volksverzekeringen. Als het immateriële activum niet kwalificeert als
octrooi-activum, zal de belastingplichtige over voldoende
uitvoerende onderzoeks- en ontwikkelingsfuncties moeten
beschikken om voor een S&O-verklaring in aanmerking te komen.
Voor het verkrijgen van een S&O-verklaring moet de
belastingplichtige namelijk zeif speur- en
ontwikkelingswerkzaamheden uitvoeren. Om hieraan te kunnen
voldoen zal deze moeten beschikken over daartoe gekwalificeerde
onderzoeksmedewerkers. Wellicht ten overvloede wordt nog
opgemerkt dat alleen het immateriële activum dat direct is
voortgevloeid uit de werkzaamheden waarvoor een S&O-verklaring
is afgegeven, voor de toepassing van de innovatiebox in
aanmerking komt. Als het immateriêle activum dus niet herleidbaar
is tot deze werkzaamheden, valt het niet aan te merken als een
S&O-activum. Over de mate waarin bij S&O-activa sprake moet zijn
van voldoende onderzoeks- en ontwikkelingsfuncties bij de
belastingplichtige zeif, is in de parlementaire behandeling van de
innovatiebox het een en ander gezegd. Het betreft de uitleg van de
term voortgevloeid uit”. Hieraan wordt in ieder geval voldaan als
minimaal de helft van de speur- en ontwikkelingswerkzaamheden
die hebben geleid tot het voortbrengen van het immateriële activum
door de belastingplichtige z&t is uitgevoerd. Dit betekent dat tot 3
50% van de desbetreffende speur- en ontwikkelingswerkzaamheden
kan worden uitbesteed. Voor de onderbouwing kunnen de bestede
speur- en ontwikkelingsuren als uitgangspunt dienen. o
Als echter 50% of meer van de speur- en
ontwikkelingswerkzaamheden wordt uitbesteed, betekent dit niet dat
de innovatiebox niet van toepassing kan zijn. In de parlementaire
behandeling is daarover vermeld dat om te kunnen spreken van
‘voortvloeien uit” aannemelijk moet worden gemaakt dat er
voldoende gewicht valt toe te kennen aan de zogenoemde
coördinerende en regisserende functies” bij de belastingplichtige.

Voor alleen regisserende en coOrdinerende werkzaamheden wordt
normaliter echter geen S&O-verklaring afgegeven. Als het
immateriele activum niet kwalificeert als octrooi-activum, kan de
innovatiebox dan niet toegepast worden, omdat het ook niet
kwalificeert als S&O-activum. Daarom zal de belastingplichtige
naast deze coördinerende en regisserende werkzaamheden ook
bijbehorende feitelijke uitvoerende speur- en ontwikkelings
werkzaamheden moeten verrichten die wel in aanmerking komen
voor een S&O-verklaring. In samenhang met deze uitvoerende
onderzoeks- en ontwikkelingsfuncties moeten de regisserende en
coOrdinerende functies leiden tot een immaterieel activum. Louter
regisserende en coOrdinerende werkzaamheden kunnen dus niet
leiden tot toepassing van de innovatiebox.

Voorbeeld B.
Een bedrijf ontwikkelt in twaalf maanden tijd een concept voor een
nieuw product. Het bedrijf beschikt echter niet over de technische
expertise om bet product te ontwikkelen. Daarom worden alle
feitelijke uitvoerende speur- en ontwikkelingswerkzaamheden
uitbesteed. De opdrachtnemer besteedt bier 6 000 uur aan. Om >
deze werkzaamheden te begeleiden wordt een technisch
medewerker aangetrokken om te kunnen beoordelen of de
onderzoeksresultaten voldoen aan de (technische) wensen van de
opdrachtgever en om relevante feedback te kunnen leveren. Deze
medewerker participeert in bet onderzoeksteam, maar geeft daar w
feitelijk geen leiding aan. Voor het project is door het bedrijf een
S&O-verklaring verkregen van 150 uur die uitsluitend ziet op de
uren van de technisch medewerker. In dit geval is niet zozeer
sprake van een regisserende en coördinerende functie, maar veel
meer van de invulling van de relatie tussen de opdrachtgever en de
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opdrachtnemer. Er kan dan daarom niet gezegd warden dat het
nieuwe product is voortgevloeid uit de speur- en
ontwikkelingswerkzaamheden. Er is daarom geen sprake van zeif
voortbrengen, maar van een verworven immaterieel activum. De
innovatiebox is bij de opdrachtgever dus niet van toepassing.
Overigens kan ook de opdrachtnemer de innovatiebox niet
toepassen, omdat het immateriele activum economisch eigendom is
van de uitbesteder.

Vragen? Heb je overigens nag vragen ? Neem dan contact op met je
contactpersoon van de Iandelijke Innovatieboxgroep. Er zijn
recentelijk wat mutaties geweest in de bezetting van de
Innovatieboxgroep; een updated namenhijst zal binnenkort op
Connectpeople worden gepubliceerd.
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