
Doc3l

__

Nieuwsbrief r. 11
Nieuwsbrief aanspreekpunten Innovatiebox

Als jullie deze nieuwsbrief lezen is de evaluatie net naar de Tweede Kamer
g estu u rd1.
In de evaluatie kunnen jullie onder meer lezen dat uit het onderzoek blijkt
dat de meeste gebruikers van de innovatiebox tevreden zijn over de
uitvoecing door de Belastingdienst. Zonder onze inspanningen zou deze
conclusie niet zijn getrokken. Dat is een compliment voor ons allemaal!
De komende periode zal er nog het één en ander van ons worden gevraagd.
In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de ontwikkelingen voor
zover ze nu bekend zijn.

I IOp I maart 2016 begint

_________________

als tweede handtekeningzetter
innovatiebox. De tweede handtekeningzetter innovatiebox is een nieuwe
functie bij de CTC/lnnovatieboxgroep. De tweede handtekeningzetter
innovatiebox werkt vanuit het APA/ATR-team in Rotterdam.
Cm de kwaliteit van die rulings beter te waarborgen wordt binnenkort een
tweede handtekeningprocedure voor innovatieboxrulings ingevoerd en
bekend gemaakt. Eén van de redenen hiervoor is dat innovatieboxrulings
moeten worden uitgewisseld. Tot die tijd geldt de huidige werkwijze waarbij
innovatieboxverzoeken worden behandeld door leden van de
CTC/Innovatieboxgroep en/of lokale innovatieboxbehandelaars.

Voor diegenen die zich afvragen of ze lets hebben gemist in de afgelopen
periode (zoals de consultatie inzake de nieuwe wetgeving als gevolg van
het BEPS proces) een geruststelling: nee, jullie hebben niets gemist.
Het is op dit moment alleen nog niet helemaal duidelijk wanneer e.e.a. zal
worden gepubliceerd.

Toch willen we jullie even bijpraten over een aantal recente ontwikkelingen
en verandetingen die op til zijn. Dat betreft vooral de uitwisseling van
gemaakte afspraken en de consequenties die dat gaat hebben voor ons
werk. Eind vorig jaar hebben we daaraan al even kunnen ruiken, toen er een
kleinschalige uitwisseling is geweest van Innovatieboxafspraken met
Duitsland, als direct gevolg van de bilaterale Memorandum of
Understanding die afgelopen zomer is overeengekomen tussen Nederland
en Duitsiand.

Voor dit jaar zal uitwisseling van informatie een groter beslag krijgen, en
naar verwachting een volwaardig onderdeel van het werkproces worden.
Dat gaat iets betekenen voor verschillende aspecten van ons werk. Hierbij
kan onder andere gedacht warden aan:

+ uniforme vastlegging en dossiervorming
+ aanpassing van de template voor de vaststellingsovereenkomst
+ verdere aandacht voor kwaliteitsborging.

Onderwerpen die te maken hebben met de nieuwe wetgeving kunnen pas
daadwerkelijke warden opgepakt als de definitieve wetteksten zijn
gepubliceerd. Met andere elementen kunnen we wel alvast aan de slag en
zal op korte termijn een begin worden gemaakt met de uitwerking. Daarbij
moeten jullie denken aan een extra slag in de kwaliteitsborging (bijv. door
het tegenlezen vaststellingsovereenkomsten en de introductie van een
handtekeningzetter), maar oak aan de stroomlijning van processen, zoals
bijv. een centrale registratie van binnengekomen nieuwe cases.

We hopen dat we bij de Themadag in het voorjaar meer duidelijkheid
hebben, en jullie dan gerichter kunnen bijpraten. Die Themadag is inmiddels
ingepland op 18 mel 2016.

CTC / Innovatiebox

Van de voorzitter
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Samenwerking Mede gelet op de voorgenomen uitwisseling wordt het belang van
CTC - CGVP verrekenprijzen voor de Innovatiebox nog groter dan in het verleden. Om de

respectievelijke taken en verantwoordelijkheden helder af te bakenen, is
recentelijk door beide coordinatiegroepen gezamenlijk een stroomschema
gemaakt, datje vindt in de bijiage bij deze Nieuwsbrief. —

Aanpassingen Tijdens de Iaatste Themadag hebben we in het kader van nieuwe
WBSO per I januari ontwikkelingen o.a. aandacht besteed aan de aanpassingen van de WBSO

2016 voor IT bedrijven, en de definitie van software (art. 1.lq WVA).
Heeft iemand al ervaringen met de praktische uitwerking hiervan voor de
toekenning van WBSO, en daarmee met de toegang tot de box ?
Zo ja, dan willen we je vragen om die ervaringen aan ons door te geven
middels een mailtje aan je regionale contactpersoon.

Belastingplicht Sinds afgelopen 1 januari zijn overheidsbedrijven belastingplichtig
overheidsbedrijven geworden. Dit roept voor de toepassing van de innovatiebox enkele

specifieke vragen en aandachtspunten op. De CTC/Innovatieboxgroep is
samen met BBO met die vragen bezig. Jullie wordt daarom gevraagd om
contact op te nemen met je contactpersoon van de CTC/Innovatieboxgroep
als jullie worden benaderd voor vooroverteg met een overheidsbedrijf dat de
innovatiebox wil gaan toepassen.
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Vragen? Zoals altijd willen we juflie oproepen om bij vragen contact op te nemen met

je contactpersoon van de CTC/Innovatieboxgroep.

COLOFON
Dit is een uitgave
van
Belastingdienst I CTC
I Innovatiebox
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Inleiding
Met de invoering betastingplicht vennootschapsbelasting
overheidsbedrijven, komt voor sommige van deze belastingplichtigen de
mogelijkheid in beeld om per 1 januari 2016 gebruik te maken van de
Innovatiebox ex art 12b VPB. Gelet op de bijzondere positie van deze
belastingplfchtigen rijzen hierbij echter specifieke vragen. Deze vragen
worden in onderstaande notitie geadresseerd.

In deze notitie wordt uitgegaan van een tweetal vooronderstellingen:

• Er wordt voldaan aan het toegangscriterium voor de Innovatiebox
in de zin dat er door de belastingplichtig geworden rechtspersoon
zeif een kwalificerend immaterieel activum is voortgebracht,
waarvan de juridische en economische eigendom bij deze
rechtspersoon berust.

• Er is tijdens/met ingang van de belastingplicht ten aanzien van het
voortbrengen van kwalificerende immateriële activa en de daarbij
behorende baten en lasten geen sprake van een vrijstelling (bijv.
inzake bekostigd onderzoek en ontwikkeling).

Te beantwoorden vragen
Toepassing van de Innovatiebox bij belastingplichtig geworden
overheidsbedrijven roept aan aantal vragen op. Deze vragen worden
hieronder behandeld.

Datum
8 maart 2016

Referentienummer

Kopie aan
crc I 12b
880

Bijiagen
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Vraacj 1: “aan hem verleend” (art 12b lid 1 VPB)
Ervan uitgaande dat er immateriële activa zijn voortgebracht voor 1
januari 2016, komt de vraag op of toegang m.i.v. 1 januari 2016 mogelijk
is. Art. 12b lid 1 vereist immers dat de WESO verkiaringen “aan hem” zijn
verleend. Nu “hem” ziet op de belastingplichtige, en deze
overheidsbedrijven 1 januari 2016 niet belastingplichtig waren, is er
mogelijk geen voor art 12b lid 1 kwalificerend activum omdat de S&O
verklaring is afgegeven en/of het octrool is verleend in de periode waarin
het overheidsbedrijf niet belastingplichtig was. Dat zou betekenen dat in
beginsel een “ingroel” in de box zou dienen plaats te vinden in de zin dat
de innovatiebox alleen kan worden toegepast op voordelen uit hoofde van
immateriële activa die zijn ontwikkeld/gereedgekomen in de periode
waarin het desbetreffende overheidsbedrijf belastingplichtig is. Anders
geformuleerd: dat zou als consequentie hebben dat ook in gevallen
waarin er reeds voor de aanvang van de belastingplicht kwalificerende
immateriële activa zijn voortgebracht waarvoor WBSO is verkregen, er
geen toegang tot de innovatiebox is.

Beoordeling
Het begrip “aan hem” wordt zo uitgelegd dat daarmee het rechtssubject
wordt bedoeld. Dat betekent dat overheidsbedrijven die per 1 januari
2016 belastingplichtig zijn geworden de innovatiebox kunnen toepassen
op voordelen ult hoofde van voorafgaand aan 1 januari 2016 zelf
voortgebrachte immateriële activa, waarvoor aan de desbetreffende
belastingplichtige een octrooi is verleend of waarvoor WESO verklaringen
waren verkregen. Hiermee wordt feitelijk eenzelfde uitkomst bereikt als
bij de geruisloze inbreng ex art. 3.65 lB.

Vraac 2: ActiverinQsverbod art. 33 VPB
Vervolgens komt de vraag op hoe moet worden omgegaan met art. 33
Vpb in relatie met de toepassing voor de innovatiebox. Bij aanvang van
de belastingplicht dienen de activa en passiva normaal gesproken gesteld
te worden op de waarde in het economisch verkeer. Dat geldt ook voor
zelf voortgebrachte immateriële activa die zijn voortgevloeid uit WBSO
werkzaamheden of waarvoor een octrool is verleend.1
Art. 33 (het zgn. “goodwiliverbod”) schrijft echter voor dat deze
immateriële activa ten hoogste op de voortbrengingskosten (minus
fictieve afschrijvingen) gewaardeerd mogen worden. Het gevoig zal
normaal gesproken zijn dat er een lagere afschrijvingslast genomen kan
worden in vergelijking met een teboekstelling op de waarde in het
economische verkeer, waardoor sprake zal zijn van een hogere belastbare
winst. De cumulatieve voortbrengingskosten minus afschrijvingen zullen
immers meestal niet gelijk zijn aan de waarde in het economisch verkeer
van die immateriële activa op het tijdstip van het ontstaan van de
belastingplicht.

Beoordeling
De innovatiebox wordt toegepast op de voordelen uit hoofde van het
immateriële activum. De voordelen zijn de opbrengsten, kosten, lasten en
afschrijvingen. Daartoe behooft onder meer de afschrijving op
geactiveerde voortbrengingskosten, maar bijvoorbeeld ook eventuele
terugbetalingen van ontvangen vergoedingen voor het gebruik van een

1
Dit kan zich voordoen bij de immigratie van een vennootschap.
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octrooi.2 Bij een waardering van bestaande immateriële activa op de
waarde in het economische verkeer zullen hierdoor in feite (netto) slechts
de voordelen uit hoofde van nieuwe immateriële activa tegen het
boxtarief worden belast. De voordelen uit hoofde van de reeds
gereedgekomen immateriële activa ‘vallen immers weg’ tegen de
afschrijvingslast. Dit is niet het geval bij overheidsbedrijven die
belastingplichtig worden. Door toepassing van art. 33 VPB zal in die
gevallen veelal eerder sprake zijn van belastbare winst. Toepassing van
de innovatiebox betekent kort gezegd dat deze winst tegen 5°h in plaats
van tegen 25% wordt belast.
Verder lijkt voor wat betreft de mogelijke activering van
voortbrengingskosten op de beginbalans per 1 januari 2016 de meest
praktische benadering dat wordt aangesloten bij de in art. 33 lid 3 VPB
geboden ruimte (als bedoeld in art. 3.30 lid 3 IB). In dat geval blijft
activering op grond van art. 33 lid VPB en daarmee mogelijke afschrijving
met ingang van 2016 achterwege.
Minder praktisch (maar wel mogelijk) is dat er ultimo 2015 een balanspost
immateriële activa wordt opgenomen. De bepaling van deze balanspost is echter
potentieel problematisch, flu de met de voortbrenging van immaterieel activa
samenhangende voortbrengingskosten (bi. gelet op het historische karakter
daarvan) veelal lastig vast te stellen zullen zijn. De bewijslast inzake de hoogte
van de balanspost rust op de belastingplichtige.

Vraacj 3: Sfeeroverganq en Voortbrencjincjskosten (art 12b lid 5 VPB)
Tot slot komt de vraag op hoe moet worden omgegaan met de drempel
c.q. de voortbrengingskosten. Voortbrengingskosten voor de toepassing
van artikel 12b Vpb zijn kosten die verband houden met
innovatieboxvoordelen maar die ten laste van de normaal belaste
Nederlandse winst zijn gebracht. Voor zover er innovatieboxvoordelen
opkomen, moeten deze tot het bedrag aan dergelijke
vooftbrengingskosten tegen bet normale tarief worden belast (door het
inlopen van de drempel).

Beoordeling
In feite zijn de voortbrengingskosten die zijn gemaakt in de niet
belastingplichtige periode ofwel niet geactiveerd ofwel geactiveerd op
grond van art. 33 en worden vervolgens afgeschreven.
Als de voortbrengingskosten niet zijn geactiveerd o.g.v. art. 33 VPB zijn
deze kosten niet ten laste van de Nederlandse winst gebracht. Deze
kosten zijn als het ware achtergebleven in de niet belastingplichtige
periode. Dergelijke kosten zijn dus geen in te lopen voortbrengingskosten
in de zin van art. 12b lid 5 die moeten worden ingelopen.
Indien wel sprake is van activering van de voortbrengingskosten van bet
immaterieel activum per 1 januari 2016, worden deze
voortbrengingskosten in aanmerking genomen in de vorm van de
afschrijvingen.3 Deze afschrijvingen verlagen de voordelen uit hoofde van
art. 12b.

2 MvT, Kamerstukken II 2005/06, nr. 30 572 nr. 3, p. 51.
Wellicht is het beter om hier - teneinde misverstanden te voorkomen - te spreken van

voortbrengingsuitgaven. De gekozen systematiek sluit aan bij de wijze hoe wordt omgegaan
met inbound immateriële activa: ingehaald moet worden wat ten laste van de Nederlandse
grondslag is gekomen. Dit zijn in casu niet de historische voortbrengingsuitgaven, maar de
toekomstige afschrijfkosten.
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Conclusie
Door bij de uitleg van het “aan hem verleend” aansluiting te zoeken bij
“het rechtssubject”, bestaat in casu een WBSO verleden voor de
belastingplichtige en/of is sprake van een “aan hem verleend” octrool.
Hierdoor kan ingroel achterwege blijven.

Indien voorts op de beginbalans per 1 januari 2016 activering van
voortbrengingskosten van reeds gereedgekomen kwalificerende
immateriële activa achterwege blijft, zijn deze kosten niet ten laste van
de Nederlandse winst gebracht. Dergelijke kosten zijn dus geen in te
lopen voortbrengfngskosten van kwalificerende immateriële activa in de
zin van art. 12b lid 5.

Indien wel sprake is van activering van het immaterleel activum per 1
januari 2016, worden de voortbrengingskosten in aanmerking genomen in
de vorm van de afschrijvingen. Deze afschrijvingen verlagen de voordelen
uit hoofde van art. 12b. Daarbij rust op belastingplichtige de bewijslast
omtrent hoogte en resterende levensduur van het immaterleel activum.

Proces en Communicatie
Bovenstaande benadering zal — na afstemming met tvlvF (DGBeI / B&B) en
de KG Winstbepaling - worden opgenomen in het vraag en antwoord
document van BED op de Belastingdienst site.

Nu inzake immateriële activa reeds vragen en antwoorden zijn
opgenomen (in de vorm van de vragen 83 t/m 85), kan e.e.a. beperkt
blijven tot onderstaand tekstvoorstel:

##. Mogen wij de Innovatiebox toepassen ?
Overheidsondernemingen kunnen de Innovatiebox toepassen, mits wordt
voldaan aan de daarvoor gestelde voorwaarden. Overheidsondernemingen
kunnen daarbif rekening houden met octtooien en WBSO verkiaringen die
zijn afgegeven voor 1 januari 2016. Het wordt aangeraden om voor
toepassing van de Innovatiebox vooroverleg te plegen met de
Belastingdienst. Hebt u vragen over het gebruik van de Innovatiebox, dan
kunt u de contactpersonen op deze hfst Lhyperlinkj bellen
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Gevolgen voor toepassing van de innovatiebox van
wijziging S&O per 2016
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VERTROUWELIJK
AAN: Contactpersoon
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30 juni 2016

Versienummer
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Auteurs

Kopie

memo

Aanleiding
Met ingang van 2016 heeft de wetgever de definitie van programmatuur in de Wet vermindering
afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) verduidelijkt. Bij de uitvoering
van de innovatiebox merken we dat het gevoig hiervan is dat er door RVO minder S&O
verkiaringen of S&O-verklaringen met minder S&O-uren worden afgegeven voor
softwareontwikkeling. Deze lijn is ook al zichtbaar in 2015. Deze ontwikkeling raakt de toepassing
van de innovatiebox. In dit memo wordt hierop ingegaan.
Eerst wordt kort aandacht besteed aan het belang van de S&O-verklaring bij de toepassing van de
innovatiebox. Daarna wordt ingegaan op (mogelijke) gevolgen voor lopende VSO’s en op de
gevolgen voor verlengingen van reeds afgesloten VSO’s en nieuwe VSO’s.
Graag bespreken we dit met jullie.

Kern
• De verduidelijking betreft de definitie van programmatuur in de WVA.
• Het gevolg van deze verduidelijking is dat bedrijven die voorheen S&O-verklaringen kregen

voor softwareontwikkeling, maar die niet of slechts voor een deel zelf het feitelijke
programmeerwerk deden, flu geen of veel minder S&O-uren krijgen toegekend. Dit betreft
bedrijven in verschillende sectoren. De gemene deler is dat R&D een (kleine) kernfunctie is
en/of dat softwareontwikkeling plaatsvindt ten behoeve van de innovatie van backoffice
activiteiten.

• Het zal er vaak om gaan of er voldoende S&O is om de R&D-functie als kernfunctie te kunnen
- bestempelen en als dat het geval is, welk boxvoordeel aan deze kernfunctie kan worden

toegerekend.
• Uitgangspunt is dat veel S&O-uren ten opzichte van de totaal bestede R&D-uren eerder tot die

conclusie leiden dan weinig S&O-uren ten opzichte van de totaal bestede R&D-uren. Naar mate
de verhouding kleiner wordt neemt de bewijslast voor belastingplichtige toe.

• Gegeven het feit dat de BD voor het vaststetlen van de innovatiekracht van een bedrijf moet
varen op S&O-verklaringen, is de blote stelling dat er (behoudens het lagere aantal toegekende
S&O-uren) in teite niks is gewijzigd bij de R&D-afdeling filet voldoende.

Voorgestelde Iijn
• Nieuwe VSD’s en verlengingen van bestaande VSO’s:

o Bij een goede onderbouwing door de belastingplichtige van de R&D-functie en
(kwalificerende) immateriële activa, kan ook bij een lagere S&O-dekking het huidige
percentage worden gehandhaafd.
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o Indien de onderbouwing het huidige percentage gegeven de lagere S&O-dekking niet
langer schraagt, wordt een lager percentage afgesproken.

Lopende VSO’s:
o Afspraken waarbij het boxvoordeel afhangt van het aantal gerealiseerde S&O-uren,

bijv. als gevoig van een percentagestaffel of door toepassing van een costplusbeloning
met de S&O-uren als kostenbasis, worden gewoon onverkort toegepast.

o Als bedrijven zich melden omdat geen S&O-uren meer worden toegekend, zal de
innovatiebox niet langer meer kunnen worden toegepast in de afgesproken vorm.
Verder zal voor de uitgroei worden aangesloten bij de afspraken over de ingroei.

C

Toelichting
Belang S&O-verklaring bii toeassing van de innovatiebox
De Belastingdienst hoeft bi] de toepassing van de innovatiebox niet zeif vast te stellen of een
belastingplichtige wel of niet innovatief is. De Belastingdienst is daarvoor ook niet toegerust. De
Belastingdienst kan uitgaan van door de belastingplichtige verkregen octrooien/kwekersrechten of
door RVO afgegeven S&O-verklaringen.

S&D-verklaringen worden door de Belastingdienst gebruikt om te beoordelen welke door de
belastingplichtige voortgebrachte immateriële activa voor toepassing van de innovatiebox in
aanmerking komen.
In het algemeen wordt een immaterieel activum geacht te zijn voortgevloeid uit S&O-werk als 50°h
of meer van de onderzoeks- en ontwikkelings-werkzaamheden die hebben geleid tot het
voortbrengen van het immateriële activum, door de belastingplichtige zeif zijn verricht. Als
uitgangspunt voor de onderbouwing dienen de bestede S&O-uren.
Als minder dan 5Q% van de onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden door de belastingplichtige
zeif fonder S&O-dekking) wordt verricht, kan de innovatiebox toch van toepassing zijn. Om te
voldoen aan het criterium ‘voortvloeien uit’ is voor die gevallen tijdens de parlementaire
behandeling aangegeven dat voor een meer kwalitatieve benadering kan worden gekozen. Als de
S&O-werkzaamheden waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven, zogenoemde coördinerende en
regisserende elementen in zich dragen, kan — kwalitatief gezien — voldaan zijn aan de eis dat er
voldoende belangrijke functies bij de belastingplichtige aanwezig zijn. Het moet echter wel gaan
cm reële gevallen. Daarom moet de belastingplichtige aannemelijk maken dat er voldoende
gewicht valt toe te kennen aan deze coördinerende en regisserende elementen. Als dat het geval
is, kan ook bi] een lagere S&O-dekking dan 50% van de onderzoeks- en
ontwikkelingswerkzaamheden de innovatiebox worden toegepast. Louter regisserende en
coördinerende werkzaamheden kunnen daarentegen dus niet leiden tot toepassing van de
inn ova tie box.

Daarnaast worden S&O-verklaringen ook gebruikt om te beoordelen of, en zo ja in hoeverre, de
R&D-functie van de belastingplichtige een zogenoemde ‘kernfunctie’ is. Dat is van belang voor
wijze waarop het innovatieboxvoordeel kan worden bepaald en voor de hoogte van het
innovatieboxvoordeel.

Binnen ondernemingen waar onderzoek en ontwikkeling een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de
dagelijkse bedrijfsvoering en verweven is met het bedrijfsproces, ligt het voor de hand het
voordeel op een meer geaggregeerd niveau te bepalen. Als de R&D-functie binnen een
onderneming een kernfunctie — één van meest belangrijke functies — is en het belang van de
octrool- en S&O-activa relatief groot is, wordt het voordeel uit hoofde van deze activa veelal
bepaald door de zogenoemde ‘afpelmethode’. Hierbij worden de functies binnen een onderneming
onderscheiden in enerzijds ondersteunende en routinematige functies, en anderzijds kernfuncties.
Uitgaande van de operationele winst van de onderneming wordt eerst een deel van de operationele
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winst aan de ondersteunende en routinematige functies gealloceerd. Dit gebeurt veelal op basis
van een kostengerelateerde methode. De restwinst wordt vervolgens verdeeld over de kernfuncties
naar rato van het relatieve belang van deze functies bij de desbetreffende onderneming. Hierbij
worth opgemerkt dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de R&D-functie de enige kernfunctie is. Het
voordeel dat voor de toepassing van de innovatiebox in aanmerking komt, bedraagt maximaal het
deêl van de restwinst dat aan de kernfunctie R&D kan worden toegerekend. Als niet alle R&D leidt
tot kwalificerende immateriële activa, wordt hiermee rekening gehouden.

Als de R&D-functie en de octrooi- en S&O-activa géén centrale to! in de onderneming spelen, maar
meet bijkomstig of ondersteunend van aard zijn, wordt voor de berekening van het voordeel ult
hoofde van de innovatiebox aangesloten bij een kostengerelateerde methode. Hierbij wordt het
voordeel bepaald aan de hand van de kosten die voor de octroot- of S&O-activa zijn gemaakt. Het
beslaat de integrale kosten, waardoor hierbij ook de indirecte kosten moeten worden betrokken.
Op deze kosten wotdt vervolgens een opsiag berekend die als voordeel voor de toepassing van de
innovatiebox in aanmerking komt. De hoogte van deze opstag is gebaseerd op wat een derde voor
de activiteiten bereid zou zijn te betalen en begeeft zich afhankelijk van de feiten en
omstandigheden veelal tussen de 8°h en lS% van de kosten.

Doorgevoerde verduidelijking en welke bedrilven worden geraakt?
De verduidelijking betreft de definitie van programmatuur in de WVA. De afdrachtvermindering is
bedoeld voor de ontwikketing van technisch nieuwe programmatuur. Dit bestaat uit het oplossen
van technische knelpunten en het aantonen van een informatietechnologisch werkingsprincipe en
vindt uiteindelijk plaats door middel van het maken van programmatuur die is vastgelegd in een
formele programmeettaal. Het vastleggen in een formele programmeertaal is nieuw. Zie de bijiage
voor een deel van de parlementaire geschiedenis.
Het gevolg van deze toevoeging is dat bedrijven die vootheen S&O-verklaringen kregen voot
softwareontwikkeling, maar die niet of slechts voot een deel zelt het feitelijke programmeerwerk
deden, nu geen of veel minUet S&O-uten krijgen toegekend. Dit betreft bedrijven in verschillende
sectoren, waaronder een aantal grote multinationals. De gemene deter is dat R&D een (kleine)
kernfunctie is en/of dat softwareontwikkeling plaatsvindt ten behoeve van de innovatie van
backoffice activiteiten.

Wat kunnen we (niet) vaststellen?
Een bedrijf laat minUet S&O-uren zien dan voorheen en stelt dat er niet minUet aan R&D wotdt
gedaan. Het eerste is vast te stetlen, het tweede is een stuk lastiger. Het feit dat er minUet S&O
uren zijn, kan ook betekenen dat er minder R&D wordt gedaan. Kortom als belastingplichtige zich
er op beroept dat er• evenveel R&D wordt gedaan, is het aan hem om dat aannemelijk te maken.
Hetzelfde is het geval in de situatie dat er weliswaar meer S&O-uren zijn dan in het verleden, maar
dat het er (veet) minder meer zijn dan zonder de verduideltjking.

Gevolgen voor loende VSO’s
Voor wat betreft de innovatiebox heeft deze wijziging voorat impact op bestaande afspraken
waarbij:
- een percentagestaffel is afgesproken die afhankelijk is van de omvang van de WBSO-uren;
- een costplusbeloning is afgesproken op basis van de WBSO-uren.
Ten aanzien van deze afspraken is als voorlopige tijn gehanteerd dat bestaande
vaststellingsovereenkomsten niet worden opgebroken op basis van de veranderingen in de WBSO
wetgeving.
Voorstel: deze Iijn voortzetten.
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Verder is het denkbaat dat bedrijven zich melden omdat geen S&O-u ten meet warden toegekend.
Als er ook geen andere tickets meet zijn (octrooien/kwekersrechten), zal de innovatiebox niet
langet meet kunnen warden toegepast in de afgesproken vorm. In deze geva lien zal een nadere
afspraak met betrekking tot de hanteren uitgtoei moeten worden gemaakt Het Iigt voor de hand
om hierbij als uitgangspunt een periode van uitgroei te hanteren die vergelijkbaar is met de
periode van ingtoei.:
Voorstel: uitgangspunt ingroei = uitgroei

C

Als bedrijven zich met deze boodschap melden, zullen we er lets mee moeten. Zie hierna onder
verlengingen en nieuwe VSO’s.

Gevolgen voor vetlengingen van reeds aftiesloten VSO’s en nieuwe VSO’s
In de meerderheid van de gemaakte innovatieboxafspraken wordt de afpelmethode toegepast als
meest geschikte methode om de innovatieboxvoordelen te bepalen. Bij deze methode is de relatie
tussen de kwalificerende iva en de daarmee samenhangende voordelen niet (direct) vast te
stellen. Feitelijk wordt het belang voor de R&D-functie in het bedrijf in zijn geheel meegenomen.
Bij de beoordeling van het belang van deze R&D functie speelt de WBSO-dekking een belangrijke
rol.

De verduidelijking roept de vraag op hoe we moeten omgaan met de gevolgen van deze
verduidelij king voor verlengingsafspra ken en nieuwe afspraken. Voor de verdere uitwerking is het
uitgangspunt de situatie dat bij de belastingplichtige de R&D functie materieel (bijv. obv FE en
kosten) niet gewijzigd is, maar waar wel sprake is van een materieel lagere WBSO-dekking. Bij
materiële wijzigingen binnen de R&D functie wordt de aanpak (uiteraard) maatwerk waarbij
ondecstaande uitwetking wel tichtinggevend is.

In de kern gaat het etom of er voldoende S&O is om de R&D-functie als kernfunctie te kunnen
bestempelen en als dat het geval is, welk boxvaardeel aan deze kernfunctie kan worden
toegerekend. Ook gaat het erom of er voldoende S&O is om de desbetreffende ontwikkelde en te
ontwikkelen immateriële activa te kunnen bestempelen als S&O-activa.
Uitgangspunt is dat veel S&O-uren ten opzichte van de totaal bestede R&D-uren eerder tot die
conclusie leiden dan weinig S&O-uren ten opzichte van de totaal bestede R&D-uren. Naar mate de
vethouding kleiner wordt neemt de bewijslast voot belastingplichtige toe.
Gegeven het feit dat de BD voor het vaststellen van de innovatiekracht van een bedrijf moet varen
op S&O-verklaringen, is de blote stelling dat er (behoudens het lagere aantal toegekende S&O
uren) in feite niks is gewijzigd bij de R&D-afdeling niet voldoende.

De einduitkomst bevindt zich dan tussen de volgende twee uitersten.
1. Het gegeven dat er binnen de R&D-functie minder WBSO-uren warden gerealiseerd heeft geen

relatie met de waardecreërende rol van de R&D functie. Ondanks de bepecktere dekking blijft
sprake van een situatie dat de gerealiseerde immateriële activa zijn voortgevloeid uit WBSO
werkzaamheden. Er is derhalve geen grand am de afgespraken percentages aan te passen op
grond van de beperktere WBSO-dekking (afgezien van andere argumenten als gewijzigd inzicht
etc.). De belastingplichtige heeft dan wel een zwaardere bewijslast omdat hij minder S&O-uren
kan laten zien dan bij het maken van de eerste afspraak.
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2. Het bedrijf heeft in het verleden teveel WBSO genoten. Het kan dan zo zijn dat de
Belastingdienst bij de beoordeling van de omvang van de kwalificerende R&D-functie is
uitgegaan van te ruim verleende WBSO waatdoor er een te hoog percentage voor de
kwalificerende R&D functie is afgesproken. In een dergelijk geval lukt het het bedrijf niet cm
aannemelijk te maken dat het innovatief genoeg is om het in het verleden afgesproken
percentage te rechtvaardigen. In de verlengingsafspraak wordt dan een lager percentage
afgesproken dat wel in overeenstemming is met de ‘nieuwe werkelijkheid’.

Voorstel: Bij een goede onderbouwing door de belastingplichtige van de R&D-functie en
(kwallficerende) immateriële activa, kan ook bij een lagere S&O-dekking het huidige percentage
worden gehandhaafd. Indien de onderbouwing het huidige percentage gegeven delagere S&O
dekking niet Ianger schraagt, wordt een lager percentage afgesproken.

Gevoeligheden en gevolgen Art. 10, lid 2, U, Wob
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Bij I age

“De verduidehjking met betrekking tot de ontwikke!ing van programmatuur in de S&O
afdrachtverrnindering is noodzakehjk orndat in de afgelopen jaren — en zeker sinUs de inwerkingtreding
van de RDA — steeds vaker ten onrechte aangevraagde, en dethalve niet toegekende, projecten
worden ingediend, waarin de bouw van systemen centraal staat in plaats van speur- en
ontwikkelingswerk. B,j de introductie van de S&O-afdrachtvermindering is nadrukkelijk aangegeven
dat deze gericht is op de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur. De uitspraak van het
College van Beroep voor het BedrUfsleven over prograrnrnatuurontwikkeling in de S&O
afdrachtverrnindering heeft daarin geen verandering gebracht. Met het begrip formele
programmeeflaal wordt de huidige praktijk van de S&O-afdrachtvermindering bevestigd dat het niet
voldoende is als de ondernerner alleen een innovatief idee heeft, een functionee! of technisch ontwerp
maakt of andere instructies in natuuthjke taal opstelt. De ondernemer za!, door rn/dde! van het zelf
oplossen van technische knelpunten, een informatietechno!ogisch nieuw werkingsprincipe moeten
kunnen aantonen. Het op!ossen van technische knelpunten en het aantonen van een
informatietechno!ogisch werkingsprincipe vindt in de praktijk vrijwel uitsluitend p!aats door rn/dde! van
het maken van prograrnrnatuur die is vastge!egd in een formele prograrnrneeflaa!. Voor deze
projecten ge!dt dat naast de werkzaarnheden die gepaard gaan met het vast!eggen in forme!e
programmeertaal ook het opstellen van het technisch ontwerp en andere werkzaarnheden die
noodzakelUk z,jn om te komen tot het nieuwe werkingspnncipe, kunnen kwalificeren voor S&O
afdrachtverrnindering.”
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Nieuwsbrief 12
Nieuwsbrief aanspreekpunten Innovatiebox

CTC / Innovatiebox

Van de voorzitter De innovatiebox blijft in de belangstelling staan. Regelmatig staat de
innovatiebox in de krant. Ook is et aandacht van de politiek. In april was er
een algemeen overleg in de Tweede Kamer over de evaluatie van de
innovatiebox. Dat debat had op zich geen directe gevolgen voor ons werk,
maar de aangekondigde nieuwe wetgeving voor de innovatiebox en de
uitwisseling van informatie hebben wel gevolgen voor ons werk.
De internetconsultatie van de voorgenomen wetswijziging is afgesloten. Er
zijn behoorlijk wat reacties binnengekomen. Bij wetgeving bekijken ze flu of
het wetsvoorstel daaraan moet worden aangepast. Op Prinsjesdag zal
bekend warden hoe het flieuwe wetsvoorstel innovatiebox eruit gaat zien.
De dag na Prinsjesdag is de landelijke themadag. Dan zullen we aandacht
besteden aan het wetsvoorstel en wat dat voor ons gaat betekenen.
Ook zullen we dan aandacht besteden aan de uitwisseling van informatie.
Waarschijnlijk hebben we dan onze eerste ervaringen met het uitwisselen
van informatie al opgedaan.
De uitwisseling van informatie gaat nu namelijk echt van start voor
afspraken die we m.i.v. 1 juli a.s. gaan maken.

Start uitwisseling Wij spelen een rol bij de uitwisseling van informatie over
van informatie lnnovatieboxafspraken. Recentelijk heeft lavaco I I de

Checklist Cross Border Rulings laten verspreiden. Mocht je die gemist
hebben, dan vind je hem als bijlage bij de mail waarmee deze Nieuwsbrief CD

wordt verspreid. Mocht je die Checklist nag niet gelezen hebben, doe dat
dan eerst voordat je met deze Nieuwsbrief verder gaat. De daar beschreven
werkwijze voor uitwisseling van lnnovatieboxafspraken wordt in deze
Nieuwsbrief verder geconcretiseerd.

Wie doet wat? Veel van ons werkproces blijft hetzelfde: we behandelen nag steeds
boxverzoeken en we maken nog steeds afspraken. In 1 belangrijke fase
verandert ons werk: voordat de vaststellingsovereenkomst wordt
ondertekend, moeten de voor uitwisseling benodigde gegevens bekend zijn.

Dat betekent dat er een signaaltje naar de centrale postbus moet gaan. Bij
MKB ligt dat op het bordje van het aanspreekpunt c.q. de boxbehandelaar.
Bij GO is deze taak belegd bij het behandelteam.

Dat signaal (te mailen aan exchange-tax-ruIingsbeIastingdienst.nl) bevat
in ieder geval de volgende gegevens:

V Betreft een Innovatieboxafspraak
V Naam en email adres belanghebbende/gemachtigde
V Naam van de behandelaar I contactpersaon bij de BD

Het APA/ATR team verzendt vervolgens de spreadsheet (zie daarover
onderstaand meer) en krijgt die ingevuld terug van de belastingplichtige of
zijn consulent.
Het APA/ATR team stuurt de ingevulde spreadsheet ter beoordeling door
naar het Belastingdienst onderdeel dat de daadwerkelijke uitwisseling
verzorgt (OLD in Almelo).
Wie de juistheid van de ingevulde gegevens beoordeelt, hangt eveneens af
van het segment waatin je werkzaam bent: bij MKB beoordeel je die
gegevens zelf en bij GO doet het behandelteam dat.

Als alles akkoord is, kan de vaststellingsovereenkomst ondertekend worden
(al dan niet met inschakeling van de 2e handtekeningzetter). E.e.a. staat
uitgewerkt in de schema’s in bijlage 1 en 2. De daar opgenomen workflow is
een globale weergave van de bavenstaande werkwijze. De belangrijkste
boodschap is in ieder geval dat we gaan beginnen met de uitwisseling, en
dat - met ingang van I juli a.s. - een vaststellingsovereenkomst pas wordt
ondertekend als de spreadsheet is ingevuld.
We beseffen dat dat kort dag is!
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Onze werkwijze wijkt overigens enigszins af van de beschreven werkwijze in
de Checklist Cross Border Rulings. De daar geschetste situatie is met de
huidige formatie en bezetting nog niet mogelijk.

In dat kader is het goed om voor wat betreft de ondertekening van
afspraken uit te gaan van de volgende uitgangspunten:

t’J

Binnen het segment GO wordt een VSO innovatiebox in ieder geval
ondertekend door de klantcoOrdinator en een boxbehandelaar of
een lid van de CTC/lnnovatieboxgroep (deze twee zitten in ieder
geval aan tafel) en veelal mede ondertekend door de landelijke
tweede handtekeningzetter innovatiebox. Van geval tot geval wordt
bekeken of de Iandelijke tweede handtekeningzetter innovatiebox
aan tafel’ zit.

• Binnen het segment MKB wordt een VSO ondertekend door een
boxbehandelaar innovatiebox (aan tafel’) en eventueel door de
Iandelijk tweede handtekeningzetter innovatiebox (niet per se aan
tafel’).

• De tweede handtekeningzetter wordt ingeschakeld indien sprake is
van:
- een internationaal opererend bed rijf, of
- een afspraak met een ingeschat belastingbelang voor de
innovatiebox van € 1.000.000 per jaar of meer (boxvoordeel is dus €
5.000.000 of meer), of
- een top 83-bedrijf’.

In de schema’s in bijlage 1 en 2 worden verschillende rollen genoemd. Ter
voorkoming van misverstanden nog even een nadere aanduiding van de CD

verschillende rollen:
• een “Regiocoordinator” is lid van de CTC/Innovatieboxgroep;
• het “Aanspreekpunt” (MKB of GO) is degene die op de

Belastingdienst internetsite als zodanig staat opgenomen;
• de” Boxbehandelaar” is iedereen die innovatieboxwerk doet.

De Spreadsheet Speciaal voor de uitwisseling van Innovatiebox afspraken is een
vereenvoudigde (Engelstalige) spreadsheet gemaakt. JuIlie ontvangen die
spreadsheet ter info (zie bijlage 3). JuIlie hoeven de spreadsheet noolt zeif
te verzenden. Dat gebeurt door het APA/ATR-team, maar je moet de
ingevulde gegevens straks mogelijk wel beoordelen.

Het merendeel van de velden betreft statusinfo (NAW, sofinrs etc.). Veel
van de velden zijn zoveel als mogelijk vooringevuld of aan te vullen op basis
van sjabloonteksten.

Nog een korte toelichting op enkele van de uitgevraagde velden. Belangrijk
is het “Summary” veld, waarin de essentie van de gemaakte afspraak wordt
toegelicht. In dit veld zijn enkele tekstjes voor tie verschillende denkbare
situaties gemaakt (zoals toepassing van tie afpelmethode). Het is de
bedoeling dat deze sjablonen zoveel als mogelijk worden gevolgd. Het doel
is om zoveel mogelijk eenvormigheid te bereiken. Dat vergroot de
begrijpelijkheid en uitlegbaarheid van de toelichting bij buitenlandse
belastingdiensten die deze informatie zullen ontvangen. Het is dus niet de
bedoeling dat door belastingplichtige grote aanvullende verhalen worden
geschreven. Het is ook niet de bedoeling dat er stukken worden weggehaald
uit de sjabloonteksten.

Daarnaast is van belang waarom er wordt uitgewisseld (het veld “Exchange
reason”). Dat betreft voor afspraken inzake tie Innovatiebox 3 situaties:

1. Er is sprake van een uiteindelijke buitenlandse moedermaatschappij
2. De Nederlandse vennootschap wordt gehouden door een

buitenlandse tussenhoudster
3. Er is sprake van transacties met buitenlandse

groepsmaatschappijen (direct of indirect voor 25% verbonden met
tie Nederlandse belastingplichtige), waarvan de opbrengst (deels) in
tie innovatiebox wordt betrokken.
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zMet name dat Iaatste punt kan betrekking hebben op een veetheid aan
situaties, variërend van een aan de Nederlandse vennootschap betaalde
(technologie-)royatties, tot een situatie met een routinematig beloonde
verkoopdochter in bijvoorbeeld Belgie.

M
Vragen ? -Omdat de uitwisse)ing van informatie nieuw voor ons is, zullen er zeker in

het begin vragen zijn. Zoals altijd roepen we jullie op om bij vragen contact
op te nemen met je contactpersoon van de CTC/Innovatieboxgroep.

COLOFON
Dit is een uitgave
van
Belastingdienst I CTC
I Innovatiebox

CD

D

CD

0

-

0

-o
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1 Sinaal naar Postbus
Actor: Mnspreekpuat of
BOxbthandelaar
2. Verzenden email en
spreUsheet
Mar: A,stb APA/ATR

1
Retourontvanqst sp eadshect

Signaal naar Aanspreekpunt of
Boxbehandetaaf

Actor: Pastbus APAJATR

Bijiage I Werkproces MKB

Binnenkom 12b verzoek
Actor dal?Spteekpuflt Kantoor

1t
Behandeling 12b Verzoek
Actor: Aanspreekpunt of

Boxbeh8ndelaar

Concept 12b Afspraak
Actor: Aanspreekpunt of

Boxbehandelaa,

z
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CD
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U

CD
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informeren

accorderen
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spreadsheet
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Boxbehandelaar
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Gegevens afspraak doorzetten
naar dO

Actor: Postbus APA/ATR
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I Sgnaa naar Postbus
Actor: &handelteam
2. VeaenUen emad en
spreadsheet
Actor: Postbus APA/A

Bijlage 2 Werkproces GO

Bhaelln 1?b •oet
Actors CTC/Boxbehand&aar en

Behandefteam

1

nformeren

—

accorderen

I

4, 4,accorderen
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I Gegevens afspraak doorzetten
naar CLO

Actor: Postbus AP%/A 71?

>

H
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Bijlage 3 Spreadsheet

Toelichting OESO in opmerkingen

TaxPayer

TIN

OrganisationName

Address

PostCodeCity

ResCountry

GroupName

RulingReport
RulingNumber

IssueDate
Validity StartDate
Validity EndDate

ATRorAPA
RulingCategory

Summary

Recelvlngiurisdictlons

AffectedEntityl
Each angeReason
AffectedEntityliN
Affectedtntityorganisation Name
AffectedEntityAddress
AffectedEntityPostCodecity
AffectedEntityResCountry

AffectedEntlty_2

ExchangeReason

AffectedtntityTiN

AffectedEntityOrganisationName

AffectedtntityAddress

AffectedtntityPostCodeCity

AffectedEntityResCountry

AffectedEntlty_3
ExchangeReason

AffectedEntityTiN

AffectedEntityOrganisationName

AffectedEntityAddress

AffectedEntitypostCodeCity

AifectedEntityResCountry

AffectedEntity_4
Exchange Reason

AffectedtntityTiN

AffectedEntityOrganisationName

AffectedtntityAddress

AffectedtntityPostcodeCfty

AffectedEntityResCountry

AffectedEntlty_5
EachangeReason

AffectedEntityTlN

AffectedEntityOrganisationName

AffectedtntityAddress

AffectedEntityPostCodeCity

AffectedEntityResCountry

Contactgegevens invuller
Organisatie

Naam

e-mail adres

telefoonnummer

Belastingplichtlge
Finummer’

Naam

Adres
Poatcode en Vestigingsplaats

Vestigingsland
Groepsnaam*

Ruling
Rulingnummer’

Datum vaststelling overeenkomst’

Overeenkomst geldig van’

Overeenkomst geldig t/m’

Is het een ATR of een APA

ATR of APA soort’

Samenvatting APA of ATR

OESO- en/ni EU-Ianden die gegevens ontvangen

Reden uitvjisseling’

finummer - TIN

naam’

adres’
PC + vestigingsplaats’

vestigingsland

sN/B

Reden uitvisseling’

finummer - TIN
naam’

adres

PC + vestigingsplaats

uestigingsland

Reden uitwisseling’

finummer - TIN
naamn

adres

PC 4- vestigingsplaats
vestigingsland*

Reden uitwisseling
finummer -TIN

naam’

adres’

PC + vestigingsplaats’

vestigingsland

Reden uitwisseling’

finummer - TIN
neam’

adres’

PC 4- vestigingsplaats’

vestigingsland’

cr5551

CD

CD
a
0

z
CD
C

55
0

CD
-N

D

NL

1

EXCHANGE TAX RULINGS-lnvulsjabloon
Alleengebruikenvoor INNOVATION BOX RULINGS

‘verplicht uitwisselgegeven

Nederland

De BelasRngdienst zal deze gegevens, voor zover nog niet bekend, aanvullen.
-12b

ETRIOO4 — Not classified

ETRROI (OECD and EUJ - Relating to preferential regime

iDes een item >>

Vul in of Lies een item>>>

iDes een Item >>>

Vu! in of kies een item >>>

Kiev een item >>>

VuI in of kies een item>>>

Kies een item >>>

Vul in of kies een item >>>

Kies een item >>>

Vul in of kiev een item>>>

RN/B

RN/B

sN/S

RN/B

SN/c

RN/B

>

H

r’j

-u
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Belastingdienst

Nieuwe wetgeving
Innovatiebox 2017

[
I Themadag innovatiebox 21 september 2016



> Achtergrond (waar komen we vandaan?)
> Hoofdlijn nieuwe wetgeving (waar gaan we naar toe?)
> Overzicht nieuwe artikelen (waar wordt e.e.a. geregeld?)

“Tickets”

• Casus tickets
> Nexusbreuk

• Casus nexusbreuk
> Overgangsrecht

• Casus overgangsrecht

> Proces komende maanden (wat gaat er gebeuren en wat kunnen
jullie doen?)

___

S.’

Agenda

Themadag innovatiebox 21 september 2016



Waar komen we vandaan?

>Oktober 2015: DESO/BEPS actiepunt 5
innovatiebox wordt internaUonaal erkend

• misbruik als instrument voor belastingontwijking moet worden
voorkomen
insteek is aangrijpen bij juridische tickets

• Invoeren nexusbenadering

Februari 2016: Evaluatie innovatiebox
• O.a. S&O-verklaring centraal stellen

Mei 2016: Consultatiedocument -> veel reacties

Themadag innovatiebox 21 september 2016



Waar gaan we naar toe?
> Wetsvoorstel Befastingplan 2017

> Huidige innovatiebox +

‘Altijd S&O-verkla ring
‘Voor grote bedrijven: S&O-verklaring + juridisch ticket
• Bij contact-R&D bij verbonden Iichaam: nexusbreuk
• Administratieverplichtingen

Van de huidige box naar de nieuwe box tUe overgang)

Themadag innovatiebox 21 september 2016
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Overzcht nieuwe arUkelen

Artikel 12b: “kapstokbepaling” innovatiebox, zeif voortgebracht,
grondslagvermindering

> Artikel l2ba: toegang, juridische tickets, kleinere belastingplichtige
> Artikel l2bb: voordeelbepaling, nexusbreuk
> Artikel l2bc: voortbrengingskosten, drempel
> Artikel l2bd: MKB-forfait (flu 7aa Uitvoeringsbesluit Vpb)

Artikel l2be: terugnemen voordeel als octrooi niet wordt toegekend
Artikel l2bf: algemene delegatiebevoegdheid, bijv. voorkoming
dubbele belasting (verrekening bronheffing)
Artikel l2bg: administratieverplichtingen

Artikel 34d: overgangsrecht voor oude activa en voor het berekenen
van de nexusbreuk

b.
Themadag innovatiebox 21 september 2016
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Toegang tot de innovatiebox kleinere
belasUngplichtigen

> Onderscheid kleinere belastingplichtigen en grote belastingplichtigen
• Voordeelcriterium (€ 37.500.000), en
• Omzetcriterium (C 250.000.000)

> Kleinere belastingplichtigen: S&O-verkla ring

Grote belastingplichtigen: S&O-verklaring + juridisch ticket

Themadag innovatiebox 21 september 2016
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Casus 1. kleine onderneming, zonder patenten
Oude afspraak

Ontwerper en producent
Afpelafspraak 30% restwinst
Veel WBSO, geen patenten

Onder de nieuwe wetgeving kwalificeert deze onderneming als klein
(dus EN minder dan 250 mio groepsomzet over afgelopen 5 jaar EN
boxvoordelen over afgelopen 5 jaar minder dan 37,5 mio).

Nieuwe Wet:
Voor deze ondernemer wijzigt er niets, voor kleine ondernemingen is
WBSO genoeg.

,-....

Themadag innovatiebox 21 september 2016



loegang tot de innovatieboxgrotere
belastingplichUgen

S&O-verklaring
> ]uridische tickets:

1. Octrooi/kwekersrecht
2. Aanvraag octrooi kwekersrecht*

3. Programmatuur
4. Vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel*

5. Verlengde octrooibescherming*

6. Gebruiksmodelrecht (mits het activum octrooieerbaar is)*

7. Exclusieve lice ntie op 1, 3, 4 of 6*
*nieuw voor ons

> S&O-activa die samenhangen met S&O-activa met een juridisch
ticket

I
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Casus 2. grote onderneming, zonder patenten
Oude afspraak:

___________________________

Ontwerper en prod ucent

__________________________

Afpelafspraak 30% restwinst
Veel WBSO, geen patenten

Onder de nieuwe wetgeving kwalificeert deze onderneming als groot
(dus OF meer dan 250 mio groepsomzet over afgelopen 5 jaar OF
boxvoordelen over afgelopen 5 jaar minder dan 37,5 mio).

Nieuwe Wet:
Geen box meer op basis van nieuwe wet. Op basis van art. l2ba
hebben ze onder de nieuwe wet geen toegangsticket meer. Voor grote
ondernemingen zijn 2 toegangstickets vereist WBSO + patent (of
anderjuridisch ticket, zie art. l2ba (lid.1 en lid 4)).
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Casus 3. software ontwikkelaar

Oude afspraak:

Afpelafspraak 30% restwinst
Veel WBSO en (uiteraard) geen patenten

Nieuwe Wet
Voor deze ondernemer wijzigt er niets. Art. l2ba (1) bepaalt dat
programmatuur voortgevloeid uit WBSO kwalificeert voor de box.

NB 1: dit geldt ook ondernemingen in bezit van exciusieve licentie
(periode en of gebied) (art. l2ba lid 4)

NB 2: Zowel het voorbeeld als NB 1 situatie moet wel voldoen aan het
voor eigen rekening en risico voortbrengen van een immaterieel actief
voortgevloeid uit WBSO

Themadag innovatiebox 21 september 2016
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Casus 4. kIene ondernemng wel patent, geen S&O
Oude afspraak:

ontwikkeld
Afpelafspraak 30% restwinst
Geen WBSO, wel patenten

Nieuwe Wet
Onder de nieuwe wetgeving kwalificeert deze onderneming als klein
(dus EN minder dan 250 mio groepsomzet over afgelopen S jaar EN
boxvoordelen over afgelopen 5 jaar minder dan 37,5 mb). Deze
ondernemer kwalificeert onder de nieuwe wet niet langer voor de box.

NB 1: het is hier niet relevant of het een kleine of grote onderneming
is.
NB 2: S&O is onder nieuwe.wetgeving altijd vereist voor de box!!!!
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Voordeelbepaling en nexusbreuk

Methoden voor voordeelbepaling veranderen niet
Aandachtspunt: aggregatieniveau + administratieverplichting

> Wat er bij komt is de nexusbreuk
> Voor belastingplichtigen die R&D-uitbesteden aan een verbonden

Iichaam

> Nexusbreuk: kwalificerende uitgaven X 1,3 / Totale uitgaven
Kwalificerende uitgaven: R&D-uitgaven minus uitbesteding aan
verbonden lichamen

> Totale uitgaven zijn: R&D-uitgaven mci. uitbesteding aan verbonden
lichamen

Aandachtspunt: het gaat cm uitgaven.

Themadag innovatiebox 21 september 2016)



Casus 5. onderneming met contract R&D
Oude afspraak:

_________________________

Ontwerper en producent_______________________
Afpelafspraak 30% restwinst

- Deel van de R&D vindt plaats in het buitenland en wordt
uitgevoerd door verbonden Uchaam.

Nieuwe Wet
Art. l2bb, dit betekent dat het bedrag aan boxwinst, dat volgens de
normale regelen der kunst wordt bepaald, slechts voor een deel in
aanmerking wordt genomen. Dit deel wordt uitgerekend volgens de
nexus-breuk:
Kwalificerende uitgaven X 1,3 I Totale uitgaven X totaal voordeel (met
maximum van lOO% van reguliere boxwinst.
NB: hiermee wordt invu)Iing gegeven aan substance-eisen

II.
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Overgangsrecht wet

> Grandfathering huidige box (art. 34d lid 1/5 en art. XVI, lid 1, ond. ])

> Octrooi-activa als kwalificerend iva (art. 34d lid 2)

> Voor nexusbreuk naast uitgaven ook kosten (art. 34d lid 3/4)

Geen administratieplicht gegevens van vóór 2017 (art. 34d lid 6)

Themadag innovatiebox 21 september 2016



- Casus 6. lopende afspraak, overgangsrecht,
grote onderneming geen patent
Oude afspraak

_________________________

Ontwerper en producen_________________________
Afpelafspraak 30% restwinst
Veel WESO, geen patenten

Zoals uit casus 1 bleek, verandert er voor een kleine ondernemer
niets. Dus deze casus gaat over een grote ondernemer.

overg a n g s rec h t
Voor IA die op 30 juni 2016 bestaan, geldt overgangsrecht. Dit
betekent dat deze IA tot en met bj die eindigen voor 1 juli 2021
boxwinst opleveren. Bij afpelmethode betekent dit uitgroei. IA tot
stand gekomen vanaf 1 juli 2016 kwalificeren niet meer vanwege het
ontbreken van een juridisch ticket (art. 34d lid 1 en lid 4).

Themadag innovatiebox 21 september 2016



Casus 7. Iopendeáfspràak,overgangsrecht,
grote onderneming wel patent
Oude afspraak

__________________________

Ontwerper en producent__________________________
Afpelafspraak 30% restwinst
Veel WBSO, ook patenten

Overga ngsrecht
Voor IA die op 30 juni 2016 bestaan, geldt overgangsrecht. Dit
betekent dat deze IA voor bj die eindigen voor 1 juli 2021 boxwinst
opleveren. Bij afpelmethode betekent dit uitgroei.
Omdat ook de nieuwe IA kwalificeren, betekent dit ingroei. Onderaan
de streep verandert er niets.
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Casus 8. kleine onUernemng wet patent, geen S&O
Dude afspraak:

ontwikkeld
Afpelafspraak 30% restwinst
Geen WBSO, wel patenten

Overga ngsrecht
Voor IA die op 30 juni 2016 bestaan, geldt overgangsrecht. Dit
betekent dat deze IA voor bj die eindigen voor 1 juli 2021 boxwinst
opleveren. Bij afpelmethode betekent dit uitgroei.
00k voor IA die tot stand zijn gekomen vóór 1-1-2017 (met patent),
geldt overgangsrecht en wordt niet de aanvullende WBSO eis gesteld
(art. 34d lid 2).
Voor IA vanaf 1-1-2017 geen box meer. Dus uitgroei met ingang van
2017.

I.
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Overgangsrecht VSO

> VSO vervalt — behoudens overgangsrecht - bij relevante
wetswijzig I ng
2700 VSO’s oversluiten
Voor sommige belastingplichtigen verandert er niet zoveel

> Uit doelmatigheid voorwaardelijke goedkeuring om VSO in stand te
late n

> Voorwaarden:
• Kleinere belastingplichtige
• Administratieplicht
• Niet uitbesteden
• S&O-verklaringen
• Geen verandering in feiten en omstandigheden
• Verklaring

Themadag innovatiebox 21 september 2016



Ontwerper en producent

Nieuwe Wet

Casus 9. kleine ondernemng, zonder patenten
Kunnen jullie je casus 1 nog herinneren?
Oude afspraak:

____________________________

Afpelafspraak 30% restwinst
Veel WBSO, geen patenten

Onder de nieuwe wetgeving kwalificeert deze onderneming als klein
(dus EN minUet dan 250 mb groepsomzet over afgelopen 5 jaar EN
boxvoordelen over afgelopen 5 jaar minder dan 37,5 mio).

Voor deze ondernemer wijzbgt er niets, voor kleine ondernemingen is
WESO genoeg, maar ontbindende voorwaarde in de VSO

Themadag innovatiebox 21 september 2016



Casus 9. Vervolg

“bij relevante wetswijziging: zodra de wet in werking is getreden en
een eventueel overgangsregime niet (meer) van toepassing is;”
Om te voorkomen dat voor situaties waarin toch niks wijzigt er als
gevoig van bovengenoemde ontbindende voorwaarde wel extra werk
op ons afkomt in de vorm van een nieuwe VSO, is besloten (Besluit
DGB....) dat de nieuwe wet niet Iëidt tot in werking treden van deze
ontbindende voorwaarde.

NB:
1. AIleen voor kleine ondernemingen (zie art. l2ba (2)).
2. AIleen als WBSO het enige toegangsticket was in de bestaande VSO.
3. Ook nog voldoen aan aantal andere criteria (lees Besluit).
Doel van dit Besluit is om de oude VSO niet te ontbinden als er
materieel toch niks verandert.

_____________
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Wat gaat er de komende maanden gebeu ten?
> In Den Haag

• Najaar: parlementaire behandeling Belastingplan 2017
• December: stemming in de Eerste Kamer
• Uitbrengen goedkeurend beleidsbesluit via Staatscourant

Door de CTC/innovatieboxgroep:
• overleg met GO over aanpak en prioritering
• overleg met advieskantoren over aanpak en prioritering
• ontwikkelen nieuwe standaard vso + excel sheet

..

[
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Wat kunnen juille de komende maanden doen?
MKB-boxbehandelaars:

• Prioriteit: wegwerken verzoeken (12b cud)
• Niet pro actief optreden richting bed rijven met VSO en geen

vooroverleg voeren over het wetsvoorstel
• Opvallende zaken aankaarten bij CTC/Innovatieboxgroep

GO-boxbehandelaars:
• Geen vooroverleg voeren over het wetsvoorstel, maar als adviseurs

komen: vragen om op basis van het wetsvoorstel te inventariseren wat dit
allemaal betekent

• Pro actief de Iijst nalopen op “eigen” VSO’s en deze beoordelen op criteria
nieuwe Wet:

v’ Aanwezigheid/afwezig held patent (softwarebedrijven overslaan)
V Contract R&D binnen de groep

• Opvallende zaken aankaarten bij CTC/Innovatieboxgroep

—
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Einde / Vragen

a
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Varia Innovatiebox - Programma

Waar nemen we jullie in mee vanmiddag
• Cijfers 2015 en evaluatie
• S&O — programmatuur 2016
• Box% in relatie tot ppa
• Innovatiebox en fe

Deze onderwerpen als er nog tijd is
• 7aa, door de kelder en 25% waarvan
• Fiscaal Dienstverlenersconvenant en 12b
• Openbreken vso bij afwijkende uitgangspunten
• HHC
• Bijzondere baten en lasten en innovatiebox

I
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• Jan 2015 onderzoek CPB voor EC
• 19 februari 2016, Evaluatie innovatiebox 2010- 2012, Rapport

Dialogic, 159 pag.
• 25 februari 2016, CPB, Kansrijk innovatiebeleid

• Dialogic: innovatiebox is doeltreffend en wordt doelmatig
uitgevoerd. Boxbeslag 2012: € 697 mio. Boxverzoek kost k/g/zg -

8/32/111, over 2012: 1.725 aang. met pos. box

• Kamervragen (45!) 22 maart 2016, antwoorden 15 april 2016, 21
april 2016 algemeen overleg. (contractonderzoek) POLITIEK

• Vraag 29: 2013: 811 (7,6°h), 2014: 996, 2015: 1.167, 2016: 1.235

:: IL:!!

Evaluatie
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S&O - Programmatuur (1)

Miv 2016 verduidelijking definitie begrip programmatuur in de WVA:

Gevoig: RVO beschikt minder S&O-verklaringen en/of S&O
verkiaringen met minder uren voor software-ontwikkeling. Vooral bij
bed rijven die niet of slechts voor een deel het feitefljke
programmeerwerk verrichten.

Veel S&O-uren toy R&D uren leiden eerder tot conclusie kernfunctie
R&D. Verhouding kielner: bewijslast voor belpi neemt toe.

Beldienst vaart op S&O-verklaringen. Stelling dat niets veranderd is, is
niet voldoende.

8



S&O - Programmatuur (2)

Landelijke Iijn:
Nieuwe VSO’s + verlengingen:
• bij een goede onderbouwing door belplichtige (in dossier!!) van de

R&D functie en kwal IA, KAN ook bij lagere S&O-dekking huidige
percentage worden gehandhaafd.

Bij beoordeling onderbouwing in ogenschouw nemen dat de range
.bestaat uit:
- In het verleden teveel WBSO: kwal. R&D-functie te zwaar

beoordeeld: te hoog percentage afgesproken voor R&D
bij verlenging: R&D percentage omlaag

- Waardecreërende rd van de kwal. R&D-lu nctie heeft geen relatie
met WBSO-uren. Zwaardere bewijslast belastingplichtige!

• bij verlenging: geen grond voor a.anpassing obv <WBSO

9



Lopende VSO’s
• Afspraken met relatie tussen boxwinst en S&O-uren bijv. staffel

afspraak of costplus obv WBSO -> onverkort toepassen
• Bed rijven die zich melden met minder / geen WBSO

• geen WBSO: uitgroeien (zo mogelijk aansluiten bij afspraak
ingroei)

• Minder WBSO: zie onderbouwing vgl met nieuwe VSO’s

S&O - Programmatuur (3)
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Innovatie

De zelfrijdende auto, zijn we er klaar voor?

https ://www.youtube.com/watch?v=eu2ewxZ9lbY
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• Verdienmodel, fixed price of royalty per verkocht product

• Omzet € 16 mio, winst € 3 mio

Boxpercentage???

Box %

67
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• Verandert het % met koop voor mio en ppa
• Openingsbalans

•Mva
• Identified intangible assets

— Existing technology
— Customer relationship

• Goodwill
- Workforce
- Overige gw

• Net working capital

13

PPA (1)
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• Bij aankoop

• Zegt dit jets

P

en verkoop waarderingen, en toerekeningen

over box%?

• Intervisie, aanpak, standaardbrief, inhoud, dossier, buiten kantoor

14
i.. r -

PPA (2)



Lijst aanspreekpunten voor intervisie

PPA (3)
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Innovatiebox en fe (1)

• M, Dl en D2 vormen een fe vpb
• Dl heeft een vso 12b en D2 heeft een vso 12b
• Dl costplus methode, D2 afpelmethode
• Dl boxwinst 8 (overige resultaat nihil)
• D2 boxwinst -I-i (overige resultaat nihil)
• M resultaat nihil

• Wat is het bb van le M?
•A) 7
•B) 0,6
•C) 1,4

• Zie volgende sheet

16



Innovatiebox en Ie (2)

• Antwoord C is correct
8—1=7
grondslagvermindering 80%

7- 5,6 = 1,4

• Er is maar één belastingplichtige

• Keuze voor de box per IA

• Maar er is uiteindelijk maar één innovatiebox

• Bij gesplitste benadering verhoogd negatief voordeel de in te halen
voortbrengingskosten. Wellicht alleen timingverschil

17 .•
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Innovatiebox en fe (3)

M (Holding), Dl (verhuurt pand aan D2), D2 (12b)

Boxafspraak voor M of D2?

• Verschil box-uitkomst bij fe of D2?
• Financiering pand met EV of VV

• D2 sec huurlast, lagere ebit
• In fe zie je de huurlast/bate niet
• B&oning pand in hogere productiefunctievergoeding, effectief geen

ye rsc hi I

18



:: Doc37

• EP Actualiteiten Vennootschapsbelasting

• 14 november 2016 Breda
• 16 november 2016 Eindhoven
• 23 november 2016 Maastricht

• Onderdeel Innovatiebox

•

1

EP ActuaIiteten Vennootschapsbelasting

—



• Innovatiebox

• Wijzigingen innovatebox 2017

Innovatiebox - Programma

2



Wat is de innovatiebox

• Hoe krijg je te maken met de box? ben je
KC
Controle Vpb/accountant

• Doelstelling innovatiebox

3
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Innovatiebox, wettekst (1)

• ArUkel 12b, 8 leden

• Lid 1: Indien de belastingplichtige een immaterleel activum heeft
voortgebracht ter zake waarvan aan hem een octrool is verleend
(octrool-activum) of een immaterieel activum heeft voortgebracht
dat is voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor aan
hem een S&O-verklaring is afgegeven als bedoeld in de Wet
vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de
volksverzekeringen (S&O-activum), worden, ingeval hij daarvoor bij
de aangifte over een jaar kiest met ingang van dat jaar de
voordelen uit hoofde van dat activum, met inachtneming van de
drempel als geduid in het vijfde lid, slechts in aanmerking genomen
voor 5/H gedeelte. Daarbij staat H voor het percentage van het
hoogste tarief, bedoeld in artikel 22, geldend voor het jaar waarin
het voordeeJ is genoten. De eerste voizin vindt slechts toepassing
voor zover het saldo van de voordelen positief is.

________

6

p
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Innovatiebox, wettekst (2)

Artikel 12b, 8 leden

:

• ••

• Lid 1: Indien de belastingplichtige een immaterieel activum heeft
voortgebracht ter zake waarvan aan hem een octrooi is verleend
(octrooi-activum) of een immaterieel activum heeft voortgebracht
dat is voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor aan
hem een S&O-verklaring is afgegeven als bedoeld in de Wet
vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de
volksverzekeringen (S&O-activum), worden, ingeval hij daarvoor bij
de aangifte over een jaar kiest met ingang van dat jaar de
voordelen ult hoofde van dat activum, met inachtneming van de
drempel als geduid in het vijfde lid, slechts in aanmerking genomen
voor 5/H gedeelte. Daarbij staat H voor het percentage van het
hoogste tarief, bedoeld in artikel 22, geldend voor het jaar waarin
het voordeel is genoten. De eerste voizin vindt slechts toepassing
voor zover het saldo van de voordelen positief is.

7



Innovatiebox, toegangsUcket

• Zeif IA voortbrengen, wat is een IA?

• Eigenaar zijn van IA

• IA moet zijn voortgevloeid uit elgen S&0 of ter zake van IA
moet een octrooi zijn verleend

I



Innovatiebox, voordeelberekening I

Afpelmethode (routine- en kernfuncties)

• Costplusmethode

• 1 IA methode

• Besparingsvariant

• Royaltymethode

• Forfaitair art 7aa Uitv. Besi.

9
J — —
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r
Voorbeeld afpelmethode (1)

• Onderneming ontwikkelt, produceert en verkoopt producten waarin
kwaHficerend IA zit

• 2015 (in €) personeel, totaal 36 fte

• Omzet : 3.200.000
• COGS : 1.500.000 21 gem 35.000
• R&D kosten : 500.000 6 gem 70.000
• M&S : 500.000 7 gem 50.000
• Overhead : 200.000 2

EBIT : 500.000 S&O uren: 7.200, 2 octrooien

10



Voorbeeld afpelmethode (2)

•Te onderkennen functies: Productie, M&S, CE, R&D

•Ebit van € 500.000 verdelen

•Productiefunctie cp 5% * € 1.500.000 = € 75.000 (15% van ebit)

•Restwinst € 425.000

•CE 20% = € 85.000 (17°h van ebit)
•M&S 40% = € 170.000 (34% van ebit)
•R&D 40% = € 170.000 (34% van ebit)

11



Box %

• Activiteit : Belastingplichtige ontwikkelt een technisch hoogstaande
techniek. IA vormt deze techniek. Kianten kopen deze techniek en
laten producten maken bij derden in Azië.

• 94/99 schrijven S&O uten (145.000), niet CEO, Controller, HR,
planner en secr. Er zijn ook nog patenten.

• Verdienmodel, fixed price of royalty per verkocht product

• Omzet € 16 mb, wbnst € 3 mb

• Boxpercentage???

I

I

I
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PPA (1)

• Verandert het % met koop voor€ mio en ppa
• Openingsbalans

•Mva
• Identified intangible assets

— Existing technology
— Customer relationship

• Goodwill
— Workforce
- Overige gw

• Net working capital

13
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• Bij aankoop en verkoop waarderingen, en toerekeningen

• Zegt dit iets over box%?

PPA (2)



Cijfers (1) Miljoenennota 2017

Innovatiebox 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

€ mb 91 361 605 743 811 996 1.186 1.235

15



Buften verzoek

--I16

A



Buiten verzoek

17
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Uitvoerng binnen belastingdienst

C

• Bijna aMes via vooroverleg — VSO

•CTC
• GO KC met boxbehandelaar
• MKB aanspreekpunten
• http :1/download. belastingdienst. nl/belastingdienst/UocsfHjst aanspr

eekpunten innovatiebox dvO3llzl6pl.pdf

• Model VSO en model spreadsheets

• Beleldsbesluit 1 september 2014



Wijzigingen 2017

• Van art. 12b naar art 12b, l2ba tim l2bg, art 34d

• VSO’s verva lien door wetswijziging, doorrol kielnere
belastingplichtige

• Onderscheid kleinere en ‘grote’ belastingplichtige

• Toegangsticket

• Nexus

• Aggregatieniveau is IA

19 .. . -.



• Uitwisselen info over VSO, template

• Tweede handtekeningzetter voor
— Uitwisselingsposten
- Top83
- >5miobox

2017

20



De zelfrijdende auto, zijn we er klaar voor?

https ://www.youtube.com/watch?v=eu2ewxZ9lbY

21
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INHOUDSOPGAVE

Inhoud

Agenda

Casus Software on twikkelaar

Casus 67 abrikont —

Bijiagen

_________________

1

2

4

6



REGIODAG JAN UARI 2017

Agenda

10:00-11:30 OPENING EN CASUS 1 (SUBGROEPEN)

11:30-12:30 KENNISMAKING MET RAV DOOR____

12:30-13:00 PAUZE

13:00-14:30 CASUS 2 (SUBGROEPEN)

14:30-15:30 CAPITA SELECTA fO.A. VSO NIEUW)

Locaties:

11 JANUARI : AMSTERDAM
1$JANUARI : DEN HAAG
19JANUARI : EINDHOVEN
2OJANUARI : ARNHEM
27 JAN UARI : ZWOLLE

Pagina 1 CTC / Innovatiebox



REGIODAG JAN UARI 2017

Casus Software ontwikkelaar

Software ontwikkelaar X BV is een (autonoom

opererende) deelneming van eenl67
bedrijf’. X 3V heeft een bestaande 12b-afspraak,

waarvan de vaststellingsovereenkomst liep tot en met

2016. Er wordt nu verzocht om een verlenging van de

afspraak m.i.v. 2017.

X BV maakt 2 producten: een67 rogranima en een 167 nodule. De modules
werken in beginsel geIntegreerd op dezelfde IT “bodemplaat” (basisarchitectuurj, maar
kunnen ook los van elkaar worden verkocht. X BV vraagt jaarlijks_3 WBSO projecten aan met
betrekking tot de (door-]ontwikkeling van de bodernplaat, het 167 Iprogramma en van de

I67 nodule.

X BV hanteert bet volgende verdienmodel: de software wordt (in hoofdzaak in Nederland)
verkocht via een jaarlijks door de gebruikers te betalen licentie. Daarnaast vindt er
consultancy en ondersteuning bij implernentatie plaats,_dat “uurtje-factuurtje” aan de kiant in
rekening wordt gebracht. De software wordt ook in167 krerkocht, via een elgen distributeur
(de 100% deelneming Y167__t) Die krijgt een bruto (routinematige) distributievergoeding
van 20% van de omzet (resale minus).

Daarnaast heeft X BV een na 2007 voortgebracht kwalificerend patent op een

167 ysteem (dat ooit samen met een klant is ontwikkeld), waarvoor een externe
royalty wordt ontvangen van een externe partij. Dat is de laatste jaren niet meer
doorontwikkeld.

Voor de jaren 2010 t/m 2016 is een EBIT afspraak gemaakt met een afpelmethode, waarbij

30% van de (comrnerciële] EBIT de box in gaat. De overige 70% wordt toegerekend aan de
overige onderkende kernfuncties (167 b. Et
is in de jaren 2010 t/m 2013 rekening gehouden met een ingroei van 25% per jaar. X BV heeft
goede jaren achter de rug en is structureel winstgevend gebleken.

[let verkrijgcn van WBSO is de laatste jaren een probleem voor X By, en bet aantal toegekende
WBSO-uren is met 40% teruggelopen (omdat veel van het programmeerwerk al sinds jaren in

167 jlaatsvindt). De functionaliteit an sich is echter niet wezenlijk veranderd.

1 De167 noedermaatschappij heeft een omzet van ruwweg € 200 mio (gemiddeld per jaar)
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Vragen (uitwerken in subgroepen):

1. Eind 2016 wordt bet (inmiddels bedrijfsvreemde) patent verkocbt aan een derde
partij. Welke aandachtspunten onderken je?

2. Met ingang van 2017 is 12b nieuw van toepassing. Welk aggregatieniveau lijktjullie
het meest geschikt voor de boxtoepassing bij X BV?

3. Aan welke toegangseisen rnoetX BV rn.i.v. 2017 voldoen?

4. Kan de bestaande afspraak vow- wat betreft de toerekening van de EBIT aan 12b (nw]
(in beginsel, voor toepassing Nexus] verlengd worden voor de 30% uit de vorige VSO?

5. In 2017 wordt, net als in voorgaande jaren, een deel van bet ptogrammeerwerk
uitbesteed aan een bedrijfinj67 een 50% joint venture van X BV met
een lokale software ontwikkelaar. Deze uitbesteding bedraagt (gemeten in uitgaven]
ongeveer 35% van de totale R&D uitgaven van X By, en is daarrnee vergelijkbaar met
eerdere jaren. Welke consequenties heeft dat?

6. In 2018 wordt er tijdelijk personeel ingeleend van een niet gevoegde Nederlandse
zusterrnaatschappij. De personeelsteden draaien mee in de WBSO ptojecten van X BV.
Heeft dat consequenties voor de toepassing van de Nexus breuk in 2018?

7. In 2019 wil X BV haar activiteiten uitbreiden en koopt daartoe een HRM systeem, datX
BV wil doorontwikkelen met gebruikmaking van WBSO.
a. Welke consequenties heeft dat voor toepassing van de innovatiebox in 2019?
b. Maakt bet daarnaast uit of applicatie standalone wordt doorontwikkeld of als
onderdeel van totaalpakket?

8. Moet deze afspraak worden uitgewisseld?
Zo ja, waarom wel en met wie? Zo nee, waarorn niet?

9. Wat verwacht je aan te treften in de art. l2bg administratië van X BV?
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Casus 67 fabrikant

Fiscale eenheid A BV produceert en verkoopt 167 90% van de omzet)

en 167 10% van de omzet). A DV heeft productielocaties in NL (binnen

fiscale eenheid, 50 FTE) en ml heeft uitsluitend een

productiefunctie, en gebruikt daarvoor receptuur van A DV.

A BV verkoopt haar producten ml Ivia lokale (ongelieerde)
groothandels. Er werken bij de A Groep in totaal 200 FTE:

AGroep Nederland I
Productie 50 100
Logistiek 5 5
Sales & Marketing 10 0
Kwaliteitsbeheer / R&D 9 1
Management/Administratie 18 2
Totaal 92 108

De wereldwijde groepsomzet over afgelopen 5 jaar bedraagt gemiddeld lets meer dan

€ 50 mio per jaar. A BV is, na een moeilijke periode rond 2010, pas sedert de laatste jaren

weer winstgevend2:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Belastbare winst67

De productie is relatief kapitaalintensief, met (vooral in Nederland) een verouderd en
nagenoeg afgeschreven machinepark.

Jaarlijks (sedert 2005] verkrijgt A BV ongeveer 6.000 uur voor haar WBSO projecten op gebied
van product technologie (recepturen stroomwafels, minder suiker etc.) en van
procestechnologie (minder afval, beperking snijverliezen]. Die kennis is gebruikt om in

__________________________________________ite

bouwen. A DV doet al haar onderzoek in
eigen huis, en besteedt geen R&D uit (buiten de FE). A BV beschikt niet over patenten.

De productiefaciliteitinl Iwordt routinematig beloond met een cost+5%. Er is een TP
Study overgelegd, die is beoordeeld door de CGVP. Daarbij zijn geen bijzonderheden gebleken.

De innovatiebox is bij de FE A 3V tot dusver niet aan de orde geweest, maar in 2017 wordt een
verzoek cm vooroverleg gedaan, waarin wordt aangeven dat A DV in.i.v. het jaar 2014 wil
opteren voor de innovatiebox, waarbij wordt aangeven dat ingroei geacht worth te hebben
plaatsgevonden in de periode 2010-2013.

2 De jaren 2014 en 2015 zijn nog niet definitiefgeregeld
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Vragen (uitwerken in subgroepen):

1. Welke elementen in een voordeelbepaling onderken je (bfjv. t.a.v. routine- en
kernftincties), ervan uitgaande dat door A BV jaarlijks kwaliffcerende immateriële
activa zijn voortgebracht?

2. A 1W wil opteren met ingang van bet belastfngjaar 2014: Welke aandachtspunten
onderken je?

3. Met ingang van 2017 is art. 12b veranderd. Welke consequenties heeft dat voor A BV?
Denk daarbij aan o.a.:
a. ticket (-s)
b. sarnenhangende activa
C. aggregatieniveau
d. nexus
e. overgangsrecht / uitgroei
f. wat verwacbt je aan te treffen in de art. l2bg administratie?

4. indeloopvan2017vraagtXeen aaninlalles 67 (datultimo
2017 nog niet is verleend) voor 1 (welke consequenties
heeft dat voor toepassing van art. 12b in 2017?

5. Het) Iwordt in de loop van 2018 afgewezen: welke consequenties
heeft dat voor toepassing van art. 12b in 2018?

6. Het gebrek aan vernieuwing begint zich te wreken, en de ornzet daalt in 2019 sterk
naar € 35 mio per jaar, en komt daarmee op een voortschrijdende som van € 235 mio
over de periode 2015- 2019. Welke consequenties heeft dat voor de toepassing van art.
12b?

7. In hetzelfde jaar wordt besloten tot een reorganisatie, waat-bij de Nederlandse
productielocatie wordt gestoten en verptaatst naarj I Et wordt een
voorziening getroffen, en de dotatie daáraan wordt als buitengewone last in
aanmerking genomen. Daarmee wordt de EBIT over 2019 negatief. Kan deze
buitengewone last worden uitgezonderd van toepassing van de Innovatiebox?

8. Hoe leg je een afspraak in 2017 vast, en moeten de gemaakte afspraken worden
uitgewisseld ? Zoja, waarorn wel en metwie, ofzo nee, waarorn niet?
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Bijiagen

BIJLAGE 1: BELASTINGPLAN 2017

Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 2016

544
Wet van 21 december 2016, houdende wijziging
van enkele belastingweften en enige andere
wetten (Belastingplan 2017)

Wij WiIlam-Alaxanda bij de gratie Gods. Koning dat Nedartandan,
Pñns van Oranje-Nassau, enL ant. COL

Allan. die daze zullen zian of horan lezen, aoluutl doert te weten;
Aizo Wi) in ovarwaging ganornen habban. dat hat voor hat jeer 2017

wenseli)k is sari scrotal fiscale mastregelan te treffan die voortviosian uh
de kcopkrachtbasluitvorming en dat hat in bet kadar van hat fiscale balaid
voor hat jeer 2017 wensatijk ic in aan aantal balastingwettan an aniga
andara wattan wi)zigingan, bijatellingan of tachnioche reparatias sante
brengen die uitarlijk I jantian 2017 in werking moeten traden;

Zo is bet, dat WI), Us Afdeling advicering van da Read van State
gehoord, en met gemeen ovarleg dat &laten-Generaal, hebben goedga
vondan an varstean, palijk WI) goedvinden en verstaan bij daze;

ARTIKEL I

l)e Wet inkomstenbelaating 2001 wordt ale valgt gawijzigd

A

In artikel 110, earsta lid, wordt detariaftabal varvangan door

5 oat’ bolo,ibao, .,. clot ,tat.r dat, bodioat do balosltng hat Ii. kotora Ill
lokonrat’ ooorh at’ oanodda bedio, vatrocordard root hot
woratr von coat, dat, baifra dat o.or ha,ohard door hat It’ kotom

N aanrtotdo perwntoge to oatnoa oa,r hat
godeaho von hat bolootharo rthto,r alt ,o’orh
otr wrung dot hatat kotorn I aorroold. bedro5
to bovan goat

I I lv

- €)9952 - 5,50k
siegel €31191 slim 13,15k
a fiSt 5571172 €1553 40,505
€57072 — 517.171 52.00k

Staatsblad 2016 SU 1
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BULAGE 2: MEMORIE VAN TOELICHTNG

Wijziging van enkele belastingwetten en enige

andere wetten (Belastingplan 2017)

Memorie van toelichting

Inhoudsopgave

I. ALG4EEN 2

1, Inleiding 2
2. San,enstelling pakket Betastinqpkn 2017 3
3. Opze algerneen deel 4

4. nkornerisbekd 4

5. Constructiebestnijding en aenpak belaeongontwijking 9

5.1. Maatregelen boi 2-baleggen in vnjgestelde beleggingeinstellingen 10
5.2. Bepeddng reikwdte toerekeningastap afgezonderde paiticuliere vermogens 12
5,3. Inrtovatiebox 15

5.4. Wijziging van enkele specifneke renteakrekbeperkingen 28
6. Stirnulenng start-ups 35

7. Veilenging van de eerste tariefsdiijf van de vennootschapsbelasting 36
8. Maatregelen ate gevoig van jurisprudentie 36
8.1. Tenjggaaf dMdendbelasting uoor niet-ingezetenen en heffingvnj vermogen voor buitenbnds
belastingptithtigen 36
8.2. Bouwterreinen in de btw 37

8.3, Wijziging btw-vrijstelling voorwatersportorganisatles 39

9. Exporthetng afvalstoffenbelastrng 40
10. Budgettaire aspecten 41

11. EU-apecten 44
12. Uitoenngskosten Bebshngdlenst 44

13. Gevolgen voor bedrijfsleven en bwger 45
14, Advies en consultatie 45
II. ARnKEI.SGEWUZE TOELIcImNO 47
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BIJLAGE 3: BESLUITVOORZEUING VSO El] KLEINERE ONDERNEMINGEN

SIAATSCOURANT_
OW,ciiia iitaat ari hat oninkrijk dat N dndert sinda 11.t.

Vennootschapsbelasting. Innovatithox; Vaststellingsovereenkomsten en
ontbindende uoorwaarde voor televante wetswijzigingen

1&decamber20f6
tv. BLK8201S25266M
Sales iarattva-aata Vaitach,wek Batasthipan

Dc Steatesecretads van Firsancin heeft hat volgenda besloten.

(Yet bashsat Zaat de Vast%eli ovetaenkcln5tan dezip afgasloten at hat kacier van da A’tnovatiabox
Van a,tiI 121, (audI van de Wet op de vanauotathaj1aet4tg 1569. Daze vasgereenkv,m
en bevatten east onthitcienda voaaseardesrelevante we vayigingeas Se in bet Be(aa’ingpian
2017 o,enomen iaea ‘frigingait van deuw,ovatiebox 4n can te merdan ale can derge.tflta relevante
vaitsffrigwtg Sit frsksit ltevat eeat gaedurwag voor Wew,em belestin,l(thtU’en waa,door daze
vaustelingettveseenkometen voorboekfaren die aa,wangen op ofna I januan 2017 oat tier vocrwaat
den aletog bun galdIgheit behoudan vo de wniovatiebir ale bedrld 17 tie artikelen 12b t4n l2bg
van de Wet op de vano sjbuiaatktg 1569.

1, Inleidlng

In de memarie van taelichlin9 van hat Balaatingplan 2017’ is eangegeven dat 1k ean b&eidsbesluitzal
publicaren voorva taIIinsovarcee*omsten die sian op cia toepassing van de innovatiebox.

LI Gthn,&te begr,pen en a&orfinqei

ttsht Upiz’ Wet op cia vennootschapsbalasting 1969
VSO: Besteanda vaststellirtgsovercenkomst die ziet op cia toapassing van artikel 12b van de Wet Vpb.
zoals dat luidde vbbr I januati 2017
S&G.vet*Iating:S&O.verklanng ale bedoald in de Wet vermindering atdracht loonbalasting en premie
voor cia olksvaize4teringan.

2. GevoIgen relevante we wjñgiasg ‘toot VSO’s

Hat Belastingplan 2017 wijzigt at1teI 12b van cia Wet Vpb en introduceert can aancal niauwe artikelen
lartikal l2ba tih, l2bg en artikel 34d) in cia Wet Vpb. Hiermee is cia innovatieboe in overeenstemming
gebracht met cia afeprakan — wearander cia nexuebenadaring — die in OESO-verband zijn overeengeico
man.

In een VSO worth standaard cia ntbindenda voorwaarde opgenomen dat de VSO vervalt biT can
relavante watswijziging Dewiziging van cia inraovatiabox door hat Belastingplen 2017 is alt ean
dergelijke ralevante watswijzigfng can te marken. Ale in cia ontbindende vootwaarde worth verwezen
naar can overgangaregime, blijft cia VSO voor dat overgangsregime zijn geldigheid behoudan.

Hat avergangsregime can artikel 344 aerate lid, van de Wet Vpb is van toapassing op immatanlle
active die vOvr I juli 2016 tijn voortgebtacht. In cia pcaktijk brengt can b&aieingplichtige achIer veelaf
coattinu immatanile activa voort, Alt gevoig hiarvan wrlleal can VSO voor bockjaren die canvarigan
op of na I januari 2017 zijn geidigheid voor immateriële aLliva die na 30 JurM 2016 zijn voortgebracht
Voor daze immetenile active sal dan aisnog can nieuwe vaatstellingsovareenkamst moeten warden
afgesloten.

3. Goe&euring voor kkainere bschtigen

In artikel 1 2be van cia Wet Vpb is onechreven waite immatenile activa kwaliffceren voor cia toegang
tot cia innovatiabox. Voor de belaeingplldicigen die op grand van artikel l2ba, tweeda lid, van cia Wet
Vpb alt kleinere baIastinlichtigen njn can te merken, kwalificeert can immaterieel activum dat is
vaortgavloeid uit speur. en on kkeringswcrt waarvoor can S&O-verklaring is afgegevcn ale toegang

2ttsIt7, 34 052. Cr. 3, 24, 2e55 205.-lot.
2 er,datdool 25, odo 14 ndol a. em, hot b05lsit em, 15 iefrei 2014, er SLEEm,iWreMtRiitr

,th)StrasOtm.wat.

et3lttie1ll6 29lecaer2I1I
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BIJLAGE 4: V5O 2.0 VOOR ART 12B (OUD) EN ART 12B (NW)
(a! toegestuurd via email 20 december 2016)
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Buiten verzoek

5 jnuah 2017 Pagini I van IS
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Casus Software ontwikkelaar

An twoorden:

1. Eind 2016 wordt bet (inmiddels
bed rijfsvreemde] patent verkocht aan een
derde partij. Welke aandachtspunten onderken
je?

Antwoord

Bij verkoop IP rejernng bouden met
a. voorthrengingskosten (verschillende varianten mogelijk: historische benadering, of
meer pragmatisch zoals (deel] nog niet ingelopen voortbrengingskosten, eventuele
coinpensabele yen lezen, gerniste belastingopbrengsten etc.)
1). verkoopkosten / nakosten, garanties etc.
c. welk % toe te rekenen aan 12h (cf. afspraak, of ander (hoger] percentage ?VSO ziet
in beginsel niet op IP verkopen (zie par. 111.1 VSO template]

[C

Opbrengst 5.000.000
af: met 12bP b PM zie contrect verkop P. rtu even gested op PM
restant a-b 5000.000
af: kostprj5 £ PM zie jaarr3eniflg octrool V
af, verkoopkosten PM
af. e.enwele gararttie nak.ozten e PM zie contract verkoop IF
af. norm&izatie kozten 1 PM indien van toepassin: zijn in het zerleden aIe kosten eaIIoceerd can octrooi 8W
Winat g a-b-c-d-e-t
Allocatie 128
12b belatt h = 2/33 g geste(dop (bo.orbeecd) 2/3
af vobrengingskozten i tennminste op nivecu historische verlezen
netto 12b waist
af grsndsa.errninderin k =20/25 xj
Belautbear I j-k
Ej. Normaal belast m = 1/3x g corporate excellence
Bij: Normaal belest b+c+d+e+f
Totaci belastbaar tegen 25% VPB n =1 + m

AJbeelcling: Verkoop van IP in schernavorrn

2. Met ingang van 2017 is 12b nieuw van toepassing. Welk aggregatieniveau lijktjullfe
het meest geschikt voor de boxtoepassing bij X BV?
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Antwoord

Meer antwoc)rden rnogelijk:
P

3. Aan welke toegangseisen moet X BV rn.i.v. 2017 voldoen?

Antwoord

X 3V is geen kielnere belastingplichtige als hedoeld in art 121) lid 2b, want behaalt als
groep meer clan € 250 mb omzet over 5 jaar. Derhalve WBSO noodzake1ijkj
aanvullend 2” ticket, Lc. programrnatuur ex art. l2ha lid I b onclerdeel 3.

4. Ran de bestaande afspraak voor wat betreft de toerekening van de EBIT aan 12b (nw)
(in beginsel, voor toepassing Nexus) verlengd worden voor de 30% Ui t de vorige VSO?

Autwoord

C

5. In 2017 wordt, net als in voorgaande jaren, een dee! van bet programmeerwerk
uitbesteed aan een bedrijfinl67

,
een 50% joint venture van X BV met

een lokale software ontwikkelaar. Deze uitbesteding bedraagt (gemeten in uitgaven)
ongeveer 35% van de totale R&D uitgaven van X By, en is daarmee vergelijkbaar met
eerdere jaren. Welke consequenties heeft dat?

Antwoord

In beginsel vormen deze uitgaven op grond van art l2bb lid 5 b geen kwaliffcerende
uitgaven, want het betreft uitbesteding aan een (volgens de criteria van art lOa VPB)
verbonden lichaam. Dit is overigens wel een Joint Venture, maar niet in de zin van art.

Intern Memo Pagina 2 CTC / Innovatiebox



REGIDDAG JAN UARI 2017

l2bb lid 6. Het hetreft immers inhuur personeel c.q. uitbesteding van
programmeerwerkzaamheden, en niet het voor gerneenschappelijke rekening
voorthuengen van IVA, en Z Ltd geen eigenaar wordt van de voortgehrachte IP]. En dus
moet een afslag in aanmerking worden genomen, te vermeerderen met de upllft van
1,3 (op grond van art. I2bh lid 1). De Nexus t)rettk becltaagt: (65% x 1,3)/100% =

84,5% kwalificerend over 2017.

6. In 2018 wordt er tijdelfjk personeel ingeleend van een niet gevoegde Nederlandse
zustermaatschappij. De personeelsieden draaien mee in de WBSO projecten van X BV.
Heeft dat consequenties voor de toepassing van de Nexus breuk in 2018?

Antwoord

C en P

7. In 2019 wil X BV haar activiteiten uitbreiden en koopt daartoe een HRM systeem, datX
BV wil doorontwikkelen met gebruikrnaking van WBSO.
a. Welke consequenties heeft dat voor toepassing van de innovatiebox in 2019?

Antwoord

P
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b. Maakt bet daarnaast uit of applicatie standalone wordt doorontwikkeld of ats
onderdeel van totaalpakket?

Antwoord 167 I

Dat zou jets kunnen betekenen your het aggregatieniveau (standalone betekent
wellicht een lager aggregatieniveau). Daarnaast moet ook hier WBSO op verkregen
worden (dan wel op hoog aggregatieniveau wellicht als samenhangend activum o.b.v.
art l2ba lid lb onderdeel 7.

8. Moet deze afspraak worden uitgewisseld?
Zo ja, waarom wel en met wie ? Zo nee, waarorn niet?

Autwoord

Meer antwoorden mogelijk, maar tenmi nste:
a. WBSO administratie, met financiële gegevens,
b. info over kwalifIcerende IVA, tickets, aggregatie, sarnenhang, nexus etc.

P

Autwoord

9. Wat verwacht je aan te treffen in de art. l2bg administratie van X BV?
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Casus 67 67

Antwoorden

1. Welke elementen in een voordeelbepaling onderken je (buy.
t.a.v. routine- en kerniuncties), ervan uitgaande dat door A BV
jaarlijks kwalificerende imrnateriële activa zijn voortgebracht
7

Antwoord

a Roe ncties Productie (in heginsel cost+5% cf TP, ma-u voor NL
moge1I’le kostenbasis, want machinepark al heemaaI afgeschreven, dus
mogelijk apassing]. Daarnaast mogelljk flog routinematige Logistieke functie, c.q.
routinernatige sales en distributie.
I). Kernfuncties: Marketing & Sales, Corporate Excellence, mogelijk Procluctie (Proces
IP?), en R&D. R&D zal gelet op WBSO inspanmng niet de grootste kernfunctie zijn...

2. A BV wil opteren met ingang van het belastingjaar 2014: Welke aandachtspunten
onderken je?

Antwoord

I)e 2014 is nog niet definitief, dus kan er in beginsel geopteerd worden voor
toern 12b. Er moet echter wel rekening worden gehouden met “hard” in te lopen
voortbrengingskosten uit hoofde van de (cornpensal)ele) verliezen t/m 2013. Een
belangrijk uitgangspunt is dat later opteren niet zorgt voor een arbitrair voordeeL In
dit geval had er ook geopteerd kunnen worden m.i.v. 2010, en dan zou A BV
waarschijnlijk per 2014 nog in te lop1iQortbt’engingskosten hebben.

c I

De ingroei wordt geacht te hebben plaatsgevonden in (max) 4 jaar. Dat heeft
consequenties voor tie uitgroei (zie vraag 3 e hierondet)

3. In 2017 is art. 12b veranderd. Welke consequenties heeft dat voor A BV? Denk daarbij
aan o.a.:
a. ticket (-s) Antwoord I 2b (nw.) moeilijk, geen 2e ticket aanwezig (geen patent o.i.d.)

b. sanienhangende acuva Antwoord iui l2ba lid lb onderdeel / is bier met, van t)elang
gelet op antwoord a, maar zou overigens mogelijk wel lukken via procestechnologie

c. aggregatieniveau Antwoord Meerdere antwoorden mogelijk:
167 Iofp1.od1ct- vs procestechnologie? Befden lijken lastig. Zo
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i67 Icompietiientair (minder afval= minder

167 en veronderstelt ook zicht op baten en lasten. comst zou kunnen
zijndat ABV concludeert (en onderhouwt dat de EBIT het enig rnogelijke is (let op
vastlegging art I 2hg!)

d. nexus Antwoord Geen uithesteding, this Nexus is 1 (art I 2bb lid 1)

e. overgangsrecht / uitgroei Antwoord Uitgroei beslaat max 4jaar(25% per jaarrnoot.
Per ultiino 2017 is A 3V dus al voc)r anderhalve jrmoot uitgegroeid (namelijk m.i.v. I
juli 2016, en de jaarrnoot 2017), oftewel 12,5 % plus 25% = 37,5% (2018: 62,5% /
2019: 87,5% / 2020: lt)0%)

f. wat verwacht je aan te treffen in de art. l2bg administratie ? Antwoord meerdere
antwoorden mogelijk

4. in de loop van 2017 vraagt A BV een {7

ultimo 2017 nog niet is verleend) voor 167
consequenties heeft dat voor toepassing van art. 12b in 2017?

Antwoord

Iaan (dat
[elke

Een 167 (Eng utility model J is een gebruiksmodel als bedoeld ir
art I2ha lid lb onderdeel 6, maar dat moet zijn verleend. Een (iam’raap kwalificeert
niet, want wordt niet genoemd in art l2ba lid lb onderdeel 2 (alleen aanvraag voor
octrooi en kwekersrecht kunnen kwaliflceren).

Ingroei en Uitgroei (4 jaar)

HJ 2EHJ2016/
2017

2018 2019

12b (oud] l2b (nieuw) “—Totaa1
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REGIODAG JAN UARI 2017

5. Het67 Ibo1dtin de loop van 2018 afgewezen: welke consequenties
heeft dat voor toepassing van art. 12b in 2018?

ntwoord

Geen consequenties: was geen box, blijft geen t)ox.
En als het flu een aanvraag VOOT een octrooi zou zijn geweest, i.p.v. voor een
gehruiksrnodel ? Dan zou in 2017 zijn voldaan aan de eis van het “2e ticket’, en zou in
2018 op gronci van art. l2he het 12h voordeel over 2017 in 2018 moeten worden
teruggenornen (en natuurlijkgeeñ voordeel over 2018).

6. Het gebrek aan vernieuwing begint zich te wreken, en de omzet daalt in 2019 sterk
naar € 35 mio per jaar, en kornt daarmee op een voortschrijdende som van € 235 mio
over de periode 2015- 2019. Welke consequenties heeft dat voor de toepassing van art.
12b?

Antwoord

A BVwordt dan op grond van art l2ha lid 2b een kleinere helastingplichtige, en
claarrnee herleeft de toegang tot 121). En clus gaat voordeel inzake in 2019
gereecigekomen IVA in 2019 in de box.
Geldt dat ook de voorcielen in 2019 uithoofde van de in 2017 en 2t) 18 gereedgekornen
IVA ? Ja, mits daarom wordt verzocht (zie MvT): “Dc irnmateriële activa die ztjn
gereedgekomen injareti 5 en 6 kunnen oak voor de innovatiebox in juar 7 kwalijiceren,
mits danroin wordt verwcht en aun de avenge voonvaarden wordt voldaan”.

7. In hetzelfde jaar wordt besloten tot een reorganisatie, waarbi de Nederlandse
proditctielocatie wordt gesloten en verplaatst naarj67 Er wordt een
voorziening getroffen, en de dotatie daaraan wordt als buitengewone last in
aanmerking genomen. Daarrnee wordt de EBIT over 2019 negatief. Kan deze
buitengewone last worden uitgezonderd van toepassing van de Innovatiebox?

Antwoord

C

Intern Memo Pagina 7 CTC / Innovatiebox
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8. Hoe leg je een afspraak in 2017 vast, en moeten de gemaakte afspraken worden
uitgewisseld ? Zo ja, waarom wel en met wie, of zo flee, waarom niet?

Antwoord

Er moeten twee VSO’s opgernaaktvoor resp. 12b (oud] en 1 2b (nw]. Deze moeten
heide worden uitgewisseld, metf67 (affected entity]

Intern Memo Pagina 8 CTC / Innovatiebox
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Bijiagen

Beide cases zijn uitgewerkt in het Excel basisbestand. Deze zijn los als bijiage
opgenomen

Intern Memo Pagina 9 CTC / Innovatiebox
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Nexus Contrxlevragen ia / Nov ? -

_________________________________________

Vmog 2. Ix ctsprxke vet, (it, —fxvele ee&,xid? j Eric cxv n,xgehjk Nexus cited -..

Thtaaiberekening tOw. dx acegifte

____________________________________

Iweilce b.rekxnlng wcedtgeOaet... rabbled lOsrekerfig 2017 xv. Necvvl)

Stap 4 Vul tabblad ‘EvaIxade 2O1Q.2Q16

StepS Vul tabblad .0 bapa.ld bIj step 3.
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20701 20711 20721 20131 20741 20151 2OI6jINTE

Bmto Marge

______

aft R&D kosten

_________

aft Sales & Marketing kosten
af: Overhead I HQ I G&A

_________

af: correctie naarfiscale EDIT

________

af: niet tot de grondsiag behorende elementen

__________

EBIT

______

% Kwalif,cerende EBIT

_______

Kwalificerende EBIT

_________

Beloning productie

__________

Beloning rouUnematige sales & distribuhe 2%Reloning

_________

e verdeien pverxemwncaes i insures,ouai pmSf,

__________

Entrepreneursfunctie 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Marketing & Sales (strateg(

-

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Consultancy 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

__________

oerekenbaar aan R&D 30.00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%

__________

JnomzetbegrepenlPvoor0l-01-207C 40,0% 40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5
lPna 07-07-2070 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 7 00,0% 700,0% 700,0%
lPtotaal

— 60,0% 80,0% 700,0% 700,0% 700,0% 700,0% 700,0%

__________

“VertaIing naar EBIT-splitsing:

___________

lPvoorOl-01-2010

_______

12,00% 12,00% 12,00% 6,00% 0,00% 0,00% 0,00%
lPnaOl-O1-2010

______________

6,00% 12,00% 18,00% 24,00% 30.00% 30.00% 30,00%

Splitsing in bedragen
7Entrepreneursfunctie

___________

Marketing & Sales (strategisch)

___________

4e kernfunctie

________________ ________

P voor 01-01-2010
-

Pea 01-01-2010
—

________

Totaal IP

_________

Orempelberekening

________

winst IP na 1-1 -2010

__________

qelevante R&D ke.
—

laruto opbrengst nieuwe P

_________

aft Voortbrengingskosten /ingmeimodei

________

2070

_________

2077

_________

2072

_________

2013

________

2074

________

2075

_________

2076

_________

Totaal

_________

‘Ioottbrengingskostee

_________

but restant vorig jaar
—

totaal

_________

aft bruto opbrengst

_________

Drempel 31/12 —

max. boxwinstruimte ( innovatieboxwinst yoUr Nexus) —

_________

Belast vigs 12b

_________

aft grondsldgvermindering —

Herrekende belastb. winsi

Voordee! belastb. V/inst

________

vomtteel in be1sIing CUR
—

___________

totaal 2010-2ol6volgens 12b nwcumulatiel

________

16-6-2017 15:36 Evaluatie 2010-2016
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2500% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% -

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%j

__j 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%I____________Ezj 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 3000%I

90,0% 70,0% 50,0% 30,0% 10,0% 0,0% 0,0%

c; 70,0% 70,0% 70,0% 10,0% 70,0% 0,0%

________

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 700,0% iop1pJ

_________

100% 100% 700% 100% 100% 100% 700%

____________

27,00% 21,00% 15,00% 9,00% 3,00% 0,00% 0,00%___________
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 0,00% 0,00%I____________
0,00% 6,00% 12,00% 18,00% 24,00% 30,00% 30,00%

__________

700% 100% 700% 700% 700% 100% 700%

_______________

167

___

201

__

201

__

2021

__

Estimates I 20161 20171 20181 20191 20201 2021I 2022 5%
Omzet 67
at: Cost of Goods Sold (integrale kostpñjs)
Bwto Marge

af: R&D kosten
af: Sales & Marke6ng kosten
at: Overhead I HQ / G&A
Correctie commerciëie EBIT near fiscale EBIT
EBIT

S Kwpllfiperende E8IT
KwaiWicerende EBIT

Toereken/np pan ,putinernpfipe fun cUes
Beloning productie 5%
Beloning routinematige sales & distdbutie 2%
Beloning
Te verde/en over kernfuncties (—restwinst/residual pm

Entrepreneursfunctie
Marketing & Sales (stratek1 i.ti
4e kemfunctie
toerekenbaaraan R&D 11

!f1
In ornzet begrepen IP voor36

IP 7-7-76 tm 37-72-7 6
IP na 7-7 -2077
IP totaal

“Vertafing” naar EBIT-splltsing:
lIP voor 30-06-2016

P 1-7-16 tn, 31-12-16
[iia 1-7-2017

Splitsing in bedragen
Entrepreneursfunctie
Marketina & Sales tstrateoischl

14e kemfunctie

P voor 30-06-2016
P 1-7-16 tm 31-12-16

P na 1-1-2017
Totaal IP

Drempelberekeninp
P na 1-1-2016

Relevante R&D kn.
bruto oobrenast nieuwe IP

af Voortbmngingskosten /ingmeirnode!
207
207
207

20
Totaal

Voortbrenglngskosten
blj: restant vong fast
Drempel voortbrengingskosten fotaal
at: bwto opbrengst
Drempei 31112

max. boxwinstwimte (= innovateboxwinst voor Nexus)

Nexusbreuk
Nexu5 breuk
Kwallflcerende lnnovatleboxwlnst

B&
Belast vlgs 1 2b
at: grondslagvermindedng
Herrekende belastb. winst

Voordeel beiastb. Winst
voordeel in beIastk CUR

16-6-2017 15:36 berekening 2017 e.v. (Nexus=1)



Ten behnnve van dv fonanciele cijfnrs dienen dn tnbbladen Evaluatin 12Th 2012-2016 en 12Th bnrekening met Nenus (2017>) ingevuld te wnrdnn.

jnosuAc. b.,ckonsng 4$ ep daze bemkenonn werkl aliean Thu Thomas van 20% p&
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as awN Ewe -,

An
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67
67

Nexusbrnuk

Kc0I!O0.s.0dc2nccuc0

Oo.s,c&,s 2cR.. 0

cit Inc.cthu.5n = cERcOAukmaAuw oscW IF
cobs cr0s 4ccs, ssAgccc ‘sick. gckccAlIF

R&D kic’.o 2212 67
nOD hess.,, 2014

70045. scsI,,, 4 coalcc.sId.eo.n

jnshskc. R&D bED,’, 2017

Saide cilgavee R&D cit. 2017
nc’GA. cccA&s.ssaS.gsiacI.ss DOTE

.cenacowsat=eO.e -> c4ci.ss
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So Th.oecoac 2000-2020

Salde uiigaven R&D vu 2022

A 20,0’
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4 22.004

A 2900

A 40.0%

A 290%

20-n’

A 34,0%

50 dconcbbsssc 2400

tCO44IbdSc005s; 2200
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Estimates
Omzet
at: Cost of Goods Sold (integrale kostprijs)
Bmto Marge

at: R&D kosten
at: Sales & Marketing kosten
at: Overhead? HO I G&A
Correctie commerciCle EBIT near fiscele EBIT
EBIT

% Kwalificerende FElT
Kwaliticerende EDIT

Toerekening aan mutinematipe functies
Beloning productie
Beloning routinematige sales & distributie
Beloning
Te verdelen over kernfuncties (=restwinst’residuai profit)

I 20161 2017[ 20181 20191 20201 20211 2022Ii

67
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5%

3%

Entrepreneursfunctie
Marketing & Sales (strategisch)
4e kemIunctie (consultancy)
toerekenbaar aan R&D

In ornzet begrepen IP voor 30-6-f 6

IP 1-7-16 trn 31-72-16
IPna 1-7-2077
IP totaal

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%

90,0% 70,0% 50,0% 30,0% 1 0,0% 0,0% 0,0% 5

70,0% 10,0% 70,0% 10,0% 70,0% 0,0% 0,0%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

VertaIing naar EBIT-splltsing:
IP voor3O-06-2016
IP 1-7-16 tm 31-12-16
IP na 1-1-2017

Splitsing in bedragen
EntrepreneursIunctie
Marketing & Sales (strategisch)
4e kerntunctie

IP voor 30-06-2016
IP 1-7-16 tm 31-12-16
IP na 1-1-2017
Totaal IP

Drempelberekening
winst IP na 1-1-2016
Relevdnte R&D kn.
bruto opbrengst nieuwe IP

af Voortbrengingskosten Iingmeimodei

Totaal

Voortbrengingskosten
bij: restant vorig jaar
Drempel voortbrengingskosten totaal
at: bwto opbrengst
Drempel 31/12

2012
2013
2014
2015
2076
2017
2018
2019
2020
2021
2022

max. boxwinstruimte ( innovatieboxwinst voor Nexus)

Nexusbreuk
Tot. kwalificerende R&D uitgaven (teller)
Totale R&D uitgaven (noemer)
Nexus breuk
bij. uplift (30%)
Nexusbreuk na uplift (max 100%)

Nexuscorrecffe (overlPgereedgekomen na 30/06/76)

Kwaliflcerende lnnovatieboxwinst

Belast vlgs 1 2b
at: grondslagvermindehng
Herrekende belastb. wtnst

Voordeel belastb. Winst
voordeel in belas5ng CUR

27,00% 21,00% 15,00% 9,00% 3,00% 0,00% 0,00%
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 0,00% 0,00%
000% 600% 1200°h 18,00% 24,00% 30,00% 30,00%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

57

65% 65% 65% 40% 43% 43%
130% 130% 130% 130% 130% 130%

NVT 85% 85% 85% 52% 56% 56%

67

67

Vervang de;
Vervang de;

20170111 Regiodagen Casus Software (basisbestand) 20170130 berekening 2017 e.v. (Nexus<>1)
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Drempol 31/12

max, boxwinstruimte ( innovatieboxwinst voor Nexus)

Belast vas I 2b

2500% 2500% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

___________

55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00%

___________

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

__________

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

__________

40,0% 40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% s
20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 700,0% 700,0% 100,0%
60,0% 80,0% 700,0% 7 00,0% 700,0% 7 00,0% 700,0%

___________

8,00% 8,00% 8,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00%

______

4,00% 8,00% 12,00% 16,00% 20,00% 20,00% 20,00%

________

Omzet

EBIT

20170111 Regiodagen Casule7 I15a555tard) 20170130

20101 20111 20121 20131 20141 20151

— 67

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%,

In omzet begrepen IP voor 07-07 -207 C
IPna 07-07-2070
II-’ totaaI

Toted

af: bruto oobrenost

67

______

grofldaIavem1indeiing
Herrekende belasth. winst

16-6-2017 15:37 Evaluatie 2010-2016



3litsing in bedragen
itrepteneursfunctie
arketing & Sales (strategisch)

nr’fi

voor 30-06-2016
1-7-l6tm 31-12-16

na 1-1-2017
,taal IP

rempelberekening
nst IP na 1-1-2016

_______

elevante R&D kn.
ruto opbrengst nieuwe P

at: Voortbrengingskosten /ingmeimodet

201
2011
2011
2021
202
202

Totaal

‘oorthrengingskosten
i: testant yang jaar
rempel voortbrengingskosten totaal
f: bwto opbrengst
rempel 31/12

lax. boxwinstruimte f= innovatieboxwinst voor Nexus)

‘e,xusbreuk
exus breuk

—

walificerende Innovatleboxwlnst

I 2b
t: grondslagvermindedng
lerrekende belasth. wlnst

Voordeel belastb. Winst —

20170111 egiodagen Casus67 asisbestand) 20170130

Estimates ] 20761 20771 20181 20791 20201 20211 2022± 8%Omzet 67
af: Cost of Goods Sold (integrale kostprijs)
Bwto Marge
af: Buitengewone last
af: R&D kosten
af: Sales & Marketing kosten
af: Overhead / HQ I G&A
Correctie commerciële EBIT naar fiscale EBIT
EBIT

%KwallficerendeEBlT I 100% 100% 100% 100% 100% 100% i00%IKwalificerende EBIT 67

Toerekening aan mutinematige functies
Beloning productie

5%Beloning routinematige sales & distributie
2%Beloning

Te verdelen over kernfuncties (=resfr.dnst/residual or

Entrepreneursfunctie
- 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%Marketing & Sales_(stratgj___ 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00%4e kemfunctie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%toerekenbaar san R&D 2000% 20,00% 2000% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

In ornzetbegrepen IP voor3o-6-76 87,5% 62,5% 37,5% 72,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4
IP 7-7-76 tm 31-12-16 72,5% 0,0% 0,0% 72,5% 0,0% 0,0% 0,0%
IPna 1-1-2077 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 700,0% 700,0% 700,0%
IP totaal 100% 83% 38% 100% 700% 700% 700%

“Vertaling” near EBIT-splitsing:
IP voor3o-06-2016 17,50% 12,50% 7,50% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00%

P 1-7-16 tm 31-12-16 2,50% 0,00% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00%IP na 1-1-2017 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00%

67

700% 63% 38% 700% 100% 700% 100%

___________________

207
207
207t

207

207t

elect vigs

voordeel in belastinS EUR

16-6-2017 15:37 berekening 2017 e.v. (Nexus=1)



Ten behoeve van dx financiele cijfers dienen de tabbladen Evaluatie 12b 2012-2016 en 12b berekening met Nexus (2017>) ingevald te marden.
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Estimates 20161 20171 20181 20191 20201 2021I 2022I %
Omzet 67
af: Cost of Goods Sold (integrale kostprijs)
Btuto Marge

at: R&D kosten
at: Sales & Marketing kosten
af: Overhead / HO! G&A
Correctie commerciele EBIT near fiscale EBIT
EBIT

% Kwallficerende EBIT 100% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Kwalificerende EBIT 67

Toerekening aan routinematige functies
Beloning productie

5%
Beloning routinematige sales & distributie • 2%
Beloning
To verdelen over kemfuncties (=restwinstu,esidual ooflt’

Entrepreneursfunctie 2500% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Marketing & Sales (strategisch) 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00%
4ekemfunctie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
toerekenbaar aan R&D 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

InomzetbegrepenlPvoor3o-6-16 90,0% 70,0% 50,0% 30,0% 70,0% 0,0% 0,0%__________
IP 1-7-76 tm 31-72-76 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 0,0% 0,0%
lPna 7-7-2077 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 700,0% 700,0%
IP totaaf 100% 1047% 100% 100% 100% 100% 100%

Vertallng’ naar EBIT-splitsing;
IP voor30-06-2016 18,00% 14,00% 10,00% 6,00% 2,00% 0,00% 0,00%
P 1-7-16 tm 31-12-16 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00%

IP na 1-1-2017 0,00% 4,00% 8,00% 12,00% 16,00% 20,00% 20,00%
100% 100% 100% 700% 100% 100% 100%

Splitsing in bedragen 67
Entrepreneursfunctie
Marketing & Sales (strategisch)
4e kemfunclie

P voor 30-06-2016
P 1-7-16 tm 31-12-16

IP na 1-1-2017
Totaal P

Drempelberekening
winstlPnal-1-2016
Relevante R&D kn.
bruto opbrengst nieuwe IP

at Voortbmngingskosten /ingmeimodel
2072
2073
2014
2075
2076
2017
2018
2019
2020
2021

-

2022
Totaal

Voortbrengingskosten
bij: restant vorig jeer

-

Drempel voortbrengingskoslen totaal
at: bwto opbrengnt
Drempel 31112

max. boxwinstruimte (= innovatieboxwinst voor Nexus)

Nexusbreuk
Tot. kwaliticerende R&D uitgaven (teller) Vervang de
Totale R&D uitgaven (noemer) Vervang de;
Nexus break 57% 57% 57% 57% 57% 57%
bij: uplift (30%) 130% 130% 130% 130% 130% 130%
Nexusbreuk na uplift (max 100%) NVT 74% 75% 74% 74% 75% 74%

Nexuscorrectie (over IP gereedgekomen na 30/06/16) 67

Kwalificerende Innovatteboxwinst

Belast vlgs 12b
at: grondslagvermindering
Herrekende belastb. winst

Voordeel belastb. Winst
Vuordeel in bebs5n5 CUR

20170111 Regiodagen Casus 67 Ib15bstah7d) 20170130 betokening 2017 e.v. (Nexus<>1)


