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Nieuwsbrief nt.13
Nieuwsbrief aanspreekpunten Innovatiebox

CTC / Innovatiebox
C)

Van de voorzitter Het nieuwe jaar is begonnen. Omdat eind vorig jaar het Belastingplan 2017
is aangenomen, betekent 2017’ een grote verandering voor het
innovatieboxwerk.
Artikel 12b van de Wet Vpb is aangepast en er is een aantal nieuwe
artikelen geïntroduceerd (artikel l2ba t/m l2bg en artikel 34d) in de Wet
Vpb. Vanaf 1 januari gaan we de nieuwe innovatiebox toepassen. Verder
gaan we het overgangsrecht voor de oude box toepassen. En als klap op de
vuurpijl zijn de lopende VSO’s vervallen.
Al met al is dat veel werk. Dit is gelukkig onderkend bij het opstellen van de
uitvoeringstoets voor deze wetswijziging, waardoor het oversluitproces
gedurende twee jaar mag worden uitgevoerd. Samen met de directies GO
en MKB hebben we de afgelopen maanden een aanpak ontwikkeld om het
oversluitproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Deze nieuwsbrief gaat er
over hoe we deze klus gaan aanpakken.

Tegen deze achtergrond wens ik jullie dan ook een gezond, voorspoedig en
productief 2017 toe!

Aanpak in 2017 Omdat de werkwijze in het segment MKB anders is dan in het segment GO,
is per segment een werkwijze ontwikkeld.
• MKB: in bijlage 1 is de werkwijze voor innovatieboxbehandelaars in het

segment MKB beschreven. .

• GO: in bijlage 2 is de werkwijze voor innovatieboxbehandelaars in het o
segment GO beschreven.

In bijlage 3 is ter informatie de mail over de aanpak van het
innovatieboxwerk voor de KC’s van ondernemingen uit het segment GO
opgenomen.

Tweede handtekening, We krijgen geregeld vragen over de uitwisseling van innovatiebox-VSO’s en
rulinguitwisseling en de rol van de tweede handtekeningzetter. Hierbij hebben we de

tijdstip versturen belangrijkste punten op een rij gezet.
template

De tweede handtekeningzetter wordt ingeschakeld indien sprake is van:
- 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’, en/of
- een internationaal opererend bedrijf.

Als sprake is van een internationaal opererend bedrijf moet er ook
informatie over de innovatiebox-VSO worden uitgewisseld. Er is sprake van
een internationaal opererend bedrijf als:
- er sprake is van een uiteindelijke buitenlandse moedermaatschappij;
- de Nederlandse vennootschap wordt gehouden door een buitenlandse
tussenhoudster;
- er sprake is van transacties met buitenlandse groepsmaatschappijen
(direct of indirect voor 25% verbonden met de Nederlandse
belastingplichtige), waarvan de opbrengst (deels) in de innovatiebox wordt
betrokken.

Met name dat laatste punt kan betrekking hebben op een veelheid aan
situaties, variërend van een aan de Nederlandse vennootschap betaalde —

(technologie-)royalty’s, tot een situatie met een routinematig beloonde
verkoopdochter in bijvoorbeeld België.

Voor de uitwisseling van informatie over de innovatiebox-VSO moet een
Engelstalig spreadsheet (template) worden gebruikt. Dit spreadsheet en een
compleet beeld met procesbeschrijving is opgenomen in Nieuwsbrief 12 van
juni 2016.
Het template wordt in beginsel ingevuld door het bedrijf/adviseur. Het is dan



ook praktisch om het in te vullen template naar het bedrijf/adviseur te laten zsturen zodra duidelijk is dat het om een uit te wisselen innovatiebox-VSO
gaat. Je hoeft dus niet te wachten tot het hele proces van het sluiten van
een innovatiebox-VSO is afgerond.
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Ontvangstbevestiging Het is de bedoeling dat we een ontvangstbevestiging versturen als een
bij gebruik bedrijf/adviseur gebruik maakt van de modelverklaring bij het goedkeu rende

modelverklaring besluit van de staatssecretaris om de innovatiebox-VSO te laten doorlopen.
In bijlage 4 is de tekst voor deze ontvangstbevestiging opgenomen.
De ontvangen modelverklaring en de verstuurde ontvangstbevestiging
moeten jullie__________________________________________

Vragen ? Zoals altijd roepen we jullie op om bij vragen contact op te nemen met je
contactpersoon van de CTCII nnovatieboxgroep.

COLOFON
Dit is een uitgave van
Belastingdienst) CTC /
Innovatiebox
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Bijlage 1 Werkproces MKB

Inleiding
Met het Belastingplan 2017 is de innovatiebox per 1 januari 2017 gewijzigd. Artikel 12b
van de Wet Vpb is aangepast en er is een aantal nieuwe artikelen geïntroduceerd (artikel
l2ba t/m l2bg en artikel 34d) in de Wet Vpb. Hiermee is de innovatiebox in
overeenstemming gebracht met de afspraken die in OESO-verband zijn
overeengekomen.

Gevolg van de wetswijziging is het vervallen van lopende
vaststeHingsovereenkomsten
Voor de toepassing van de huidige innovatiebox is met de betreffende ondernemingen
veelal een vaststellingsovereenkomst (hierna: VSO) gesloten. Standaard is in een VSO
opgenomen dat deze vervalt bij een “relevante wetswijziging”. De wijziging van de
innovatiebox door het Belastingplan 2017 is als een dergelijke relevante wetswijziging
aan te merken.
Het overgangsregime van artikel 34d, eerste lid, van de Wet Vpb is van toepassing op
immateriële activa die v66r 1 juli 2016 zijn voortgebracht. Als in de ontbindende
voorwaarde wordt verwezen naar een overgangsregime, blijft de VSO voor dat
overgangsregime zijn geldigheid behouden. In de praktijk brengt een onderneming
echter veelal continu immateriële activa voort. Als gevolg hiervan verliest een VSO voor
boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017 zijn geldigheid voor immateriële activa
die na 30 juni 2016 zijn voortgebracht. Voor deze immateriële activa zal dan de huidige
VSO niet meer van toepassing zijn.
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Tegemoetkomend besluit voor kleinere ondernemingen 0

De staatssecretaris maakt een uitzondering voor kleinere belastingplichtigen die op
grond van artikel l2ba, tweede lid, van de Wet Vpb als kleinere belastingplichtigen zijn
aan te merken. Grofweg gaat het om ondernemingen met een jaarlijkse omzet kleiner
dan € 50 miljoen. Deze ondernemingen zijn voor een groot deel in het segment MKB
actief. Uit doelmatigheidsoverwegingen en onder voorwaarden wordt goedgekeurd dat

.hun VSO niet vervalt louter door de wetswijziging. Zie voor meer informatie het
betreffende besluit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-70816.html

Behandeling overige ondernemingen
Voor ondernemingen die geen gebruik kunnen maken van het tegemoetkomende besluit
zal de lopende VSO (voor de toekomst) vervallen. Dat betekent dat een groot aantal
VSO’s vernieuwd zal moeten worden. Naar verwachting is het gevolg een toestroom van
verzoeken om vooroverleg. Deze verzoeken kunnen waarschijnlijk niet door de huidige
bezetting van innovatieboxspecialisten tegelijk worden behandeld. Bij de
uitvoeringstoets voorafgaande aan de wetswijziging is dit al geconstateerd en is
opgenomen dat het oversluitproces gedurende twee jaar mag worden uitgevoerd. In
overleg tussen de Directie MKB en de CTC/Innovatieboxgroep is afgesproken hoe we
fasering in de behandeling van de verzoeken aanbrengen.

Fasering in de behandeling van innovatiebox-verzoeken
In de eerste fase in het eerste halfjaar van 2017 zal de focus van de
CTC/Innovatieboxgroep liggen op de behandeling van posten met o.a. een groot
financieel belang voor de innovatiebox en complexiteit van het oversluiten van de
vaststellingsovereenkomst. Deze periode zal worden benut om veel knowhow en
ervaring op te doen met de nieuwe regeling en te bezien welke impact die heeft op
bedrijven en belastingadviseurs. Deze knowhow en ervaring zal worden gedeeld met de
lokale boxbehandelaars, bijv. via regionale cursusdagen in januari 2017, een Themadag
voor de zomer en met adviseurs door middel van voorlichtings- en feedback sessies.
In de vervolgfase zal deze knowhow en ervaring worden benut om vanaf het tweede
halfjaar in hoger tempo de overige verzoeken af te handelen en VSOT5 te sluiten, zodat

3



zoveel mogelijk bedrijven (en de Belastingdienst) voorafgaande aan de daadwerkelijke zindiening van de aangiften over het jaar 2017 zekerheid hebben over de toepassing van
de innovatiebox.
Met ingang van 2017 gaan we in het segment MKB werken volgens het principe ‘wie het
eerst komt, het eerst maalt’. Daarbij worden ondernemingen met grote financiële
innovatieboxbelangen eerst opgepakt. Verder wordt het eerste halfjaar gebruikt om
zoveel als mogelijk eventuele verzoeken over de toepassing van artikel 12b (oud) af te
ronden.
Om het proces zo veel mogelijk te optimaliseren zijn door de dc inmiddels tools
ontwikkeld voor de uitvoeringspraktijk rond artikel 12b (nieuw). Dit betreft een VSO
template en Excel-modelberekeningen. Deze tools komen binnenkort beschikbaar en
worden toegelicht tijdens de regionale cursusdagen in januari 2017.

Communicatie over fasering in de behandeling van innovatiebox-verzoeken
De gefaseerde aanpak heeft tot gevolg dat bij een aantal verzoeken om vooroverleg zal
moeten geantwoord dat het verzoek niet meteen in behandeling kan worden genomen.
Vervolgens kan worden aangegeven dat vanuit de Belastingdienst initiatief zal worden
genomen voor die behandeling. We beseffen dat dit geen gebruikelijke en
servicegerichte boodschap is. Bij deze communicatie kan gewezen worden op de
massaliteit van het proces van oversluiten van veel VSO’s, dat deskundigheid schaars is
en dat deze consequentie bij de behandeling van het Belastingplan 2017 al is voorzien,
waarbij is aangeven dat de Belastingdienst twee jaar de tijd krijgt om alle VSO’s over te
sluiten.
Vanzelfsprekend willen we graag dat het proces van het oversluiten sneller gaat en
mogelijk een kortére doorlooptijd per VSO gaat opleveren. We hopen dat we het eerste
halfjaar werkafspraken kunnen maken met bedrijven en belastingadviseurs waardoor we
dit kunnen bereiken.

Meer informatie
Heb je vragen over het oversluitproces of twijfel je over je reactie richting individuele
ondernemingen, neem dan contact op met het lid van de CTC/innovatieboxgroep waar
jouw kantoor onder valt.
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Bijlage 2 Werkproces GO z
CD

Inleiding
Met het Belastingplan 2017 is de innovatiebox per 1 januari 2017 gewijzigd. Artikel 12b
van de Wet Vpb is aangepast en er is een aantal nieuwe artikelen geïntroduceerd (artikel
l2ba t/m l2bg en artikel 34d) in de Wet Vpb. Hiermee is de innovatiebox in
overeenstemming gebracht met de afspraken die in OESO-verband zijn
overeengekomen.

Gevolg van de wetswijziging is het vervallen van lopende
vaststellingsovereenkomsten
Voor de toepassing van de huidige innovatiebox is met de betreffende ondernemingen
veelal een vaststellingsovereenkomst (hierna: VSO) gesloten. Standaard is in een VSO
opgenomen dat deze vervalt bij een “relevante wetswijziging”. De wijziging van de
innovatiebox door het Belastingplan 2017 is als een dergelijke relevante wetswijziging
aan te merken.
Het overgangsregime van artikel 34d, eerste lid, van de Wet Vpb is van toepassing op
immateriële activa die vâ6r 1 juli 2016 zijn voortgebracht. Als in de ontbindende
voorwaarde wordt verwezen naar een overgangsregime, blijft de VSO voor dat
overgangsregime zijn geldigheid behouden. In de praktijk brengt een onderneming
echter veelal continu immateriële activa voort. Als gevolg hiervan verliest een VSO voor
boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017 zijn geldigheid voor immateriële activa
die na 30 juni 2016 zijn voortgebracht. Voor deze immateriële activa zal dan de huidige
VSO niet meer van toepassing zijn.

Tegemoetkomend besluit voor kleinere ondernemingen
De staatssecretaris maakt een uitzondering voor kleinere belastingplichtigen die op
grond van artikel l2ba, tweede lid, van de Wet Vpb als kleinere belastingplichtigen zijn
aan te merken. Grofweg gaat het om ondernemingen met een jaarlijkse omzet kleiner
dan € 50 miljoen. Uit doelmatigheidsoverwegingen en onder voorwaarden wordt
goedgekeurd dat hun VSO niet vervalt louter door de wetswijziging. Zie voor meer
informatie het betreffende besluit: https :/fzoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-
70816.html

Behandeling overige ondernemingen
Voor ondernemingen die geen gebruik kunnen maken van het tegemoetkomende besluit
zal de lopende VSO (voor de toekomst) vervallen. Dat betekent dat een groot aantal
VSO’s vernieuwd zal moeten worden. Naar verwachting is het gevolg een toestroom van
verzoeken om vooroverleg. Deze verzoeken kunnen waarschijnlijk niet door de huidige
bezetting van innovatieboxspecialisten tegelijk worden behandeld. Bij de
uitvoeringstoets voorafgaande aan de wetswijziging is dit al geconstateerd en is
opgenomen dat het oversluitproces gedurende twee jaar mag worden uitgevoerd. In
overleg tussen de Directie GO en de CTC/Innovatieboxgroep is afgesproken hoe we
fasering in de behandeling van de verzoeken aanbrengen.

Fasering in de behandeling van innovatiebox-verzoeken
In de eerste fase in het eerste halfjaar van 2017 zal de focus van de
CTC/Innovatieboxgroep liggen op de behandeling van posten met o.a. een groot
financieel belang voor de innovatiebox en complexiteit van het oversluiten van de
vaststellingsovereenkomst. Deze periode zal worden benut om veel knowhow en
ervaring op te doen met de nieuwe regeling en te bezien welke impact die heeft op
bedrijven en belastingadviseurs. Deze knowhow en ervaring zal worden gedeeld met de
lokale boxbehandelaars, bijv. via regionale cursusdagen in januari 2017, een Themadag
voor de zomer en met adviseurs door middel van voorlichtings- en feedback sessies.
In de vervolgfase zal deze knowhow en ervaring worden benut om vanaf het tweede
halfjaar in hoger tempo de overige verzoeken af te handelen en VSO’s te sluiten, zodat
zoveel mogelijk bedrijven (en de Belastingdienst) voorafgaande aan de daadwerkelijke
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indiening van de aangiften over het jaar 2017 zekerheid hebben over de toepassing van z
de innovatiebox.
Met ingang van 2017 worden in het segment GO ondernemingen met grote financiële
innovatieboxbelangen en een convenant het eerst opgepakt. Verder wordt het eerste
halfjaar gebruikt om zoveel als mogelijk eventuele verzoeken over de toepassing van
artikel 12b (oud) af te ronden.
Om het proces zo veel mogelijk te optïmaliseren zijn door de CTC inmiddels tools
ontwikkeld voor de uitvoeringspraktijk rond artikel 12b (nieuw). Dit betreft een VSO
template en Excel-modelberekeningen. Deze tools komen binnenkort beschikbaar en
worden toegelicht Deze tools komen binnenkort beschikbaar en worden toegelicht tijdens
de regionale cursusdagen in januari 2017.

Communicatie over fasering in de behandeling van innovatiebox-verzoeken
De gefaseerde aanpak heeft tot gevolg dat bij een aantal verzoeken om vooroverleg zal
moeten geantwoord dat het verzoek niet meteen in behandeling kan worden gekomen.
Vervolgens kan worden aangegeven dat vanuit de Belastingdienst initiatief zal worden
genomen voor die behandeling. We beseffen dat dit geen gebruikelijke en
servicegerichte boodschap is. Bij deze communicatie kan gewezen worden op de
massaliteit van het proces van oversluiten van veel VSO’s, dat deskundigheid schaars is
en dat deze consequentie bij de behandeling van het Belastingplan 2017 al is voorzien,
waarbij is aangeven dat de Belastingdienst twee jaar de tijd krijgt om alle VSO’s over te
sluiten.
Vanzelfsprekend willen we graag dat het proces van het oversluiten sneller gaat en
mogelijk een kortere doorlooptijd per VSO gaat opleveren. We hopen dat we het eerste
halfjaar werkafspra ken kunnen maken met bedrijven en belastingadviseurs waardoor we
dit kunnen bereiken.

Meer informatie
Heb je vragen over het oversluitproces of twijfel je over je reactie richting individuele
ondernemingen, neem dan contact op met het lid van de CTC/innovatieboxgroep waar
jouw kantoor onder valt.

H

-o

6



Bijlage 3 Mail aan KC’s bij GO z
CD

Wetswijziging innovatiebox: invloed op de behandeling van vooroverleg

Inleiding
Met het Belastingplan 2017 is de innovatiebox per 1 januari 2017 gewijzigd. Artikel 12b
van de Wet Vpb wordt aangepast en er wordt een aantal nieuwe artikelen
geïntroduceerd (artikel l2ba t/m l2bg en artikel 34d) in de Wet Vpb. Hiermee wordt de
innovatiebox in overeenstemming gebracht met de afspraken die in OESO-verband zijn
overeengekomen.

Gevolg van de wetswijziging is het vervallen van lopende
vaststellingsovereenkomsten
Voor de toepassing van de huidige innovatiebox is met de betreffende ondernemingen
veelal een vaststellingsovereenkomst (hierna: VSO) gesloten. Standaard is in een VSO
opgenomen dat deze vervalt bij een “relevante wetswijziging”. De wijziging van de
innovatiebox door het Belastingplan 2017 is als een dergelijke relevante wetswijziging
aan te merken.
Het overgangsregime van artikel 34d, eerste lid, van de Wet Vpb is van toepassing op
kwalificerende immateriële activa die vâér 1 juli 2016 zijn voortgebracht. Als in de
ontbindende voorwaarde wordt verwezen naar een overgangsregime, blijft de VSO voor
dat overgangsregime dus zijn geldigheid behouden. In de praktijk brengt een
onderneming echter veelal continu immateriële activa voort. Als gevolg hiervan verliest
een VSO voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017 zijn geldigheid voor
immateriële activa die na 30 juni 2016 zijn voortgebracht. Voor deze immateriële activa
zal dan de huidige VSO niet meer van toepassing zijn.

De staatssecretaris maakt een uitzondering voor kleinere belastingplichtigen die op
grond van artikel l2ba, tweede lid, van de Wet Vpb als kleinere belastingplichtigen zijn
aan te merken. Grofweg gaat het om ondernemingen met een jaarlijkse omzet kleiner
dan € 50 miljoen. Deze ondernemingen zijn voornamelijk in het segment MKB actief. Uit
doelmatigheidsoverwegingen en onder voorwaarden wordt goedgekeurd dat hun VSO
niet vervalt louter door de wetswijziging. Zie voor meer informatie het betreffende
besluit: httjs ://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-70816. html

Met name voor GO zijn de wetswijzigingen in de innovatiebox ingrijpend. Ze zullen
grotendeels resulteren in het (voor de toekomst) vervallen van de huidige VSO’s. Dat
betekent dat een groot aantal VSO’s vernieuwd zal moeten worden. Naar verwachting is
het gevolg een grote toestroom van verzoeken om vooroverleg. Niet al deze verzoeken
kunnen door de huidige bezetting van innovatieboxspecialisten (CIC en lokaal)
tegelijkertijd worden behandeld. Bij de uitvoeringstoets voorafgaande aan de
wetswijziging is dit al geconstateerd en is opgenomen dat het oversluitproces gedurende
twee jaar mag worden uitgevoerd. In overleg tussen de Directie GO en de
CTC/Innovatieboxgroep is afgesproken hoe we fasering in de behandeling van de
verzoeken aanbrengen.

Fasering in de behandeling van innovatiebox-verzoeken
Gedurende het eerste halfjaar van 2017 vindt de eerste fase van de behandeling van
innovatiebox-verzoeken plaats. Voor deze fase hebben de Directie GO en de
CTC/Innovatieboxgroep gezamenlijk een lijst gemaakt met bedrijven waarvan de
verzoeken om vooroverleg als eerste in behandeling worden genomen. De behandeling
gebeurt door de dc in samenspraak met de klantcoördinatoren en behandelteams van
GO. Deze lijst is samengesteld op basis van een combinatie van de volgende criteria:
a. het financiële belang voor de innovatiebox
b. complexiteit van het oversluiten van de vaststellingsovereenkomst,
c. “toppost’7beursnotering en
d. aanwezigheid van een convenant.
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Ook bedrijven waar op dit moment al vooroverleg over de innovatiebox wordt gevoerd, z
zijn in deze lijst opgenomen.

De eerste fase zal worden benut om veel knowhow en ervaring op te doen met de
nieuwe regeling en te bezien welke impact die heeft op bedrijven en belastingadviseurs.
De opgedane knowhow en ervaring zal worden gedeeld met de lokale boxbehandelaars
(die zelf ook al aan de slag zullen gaan), bijv. via regionale cursusdagen in januari 2017,
een themadag in de eerste helft van 2017 en met adviseurs door middel van
voorlichtings- en feedback sessies.
In de vervolgfase zal deze knowhow en ervaring worden benut om vanaf het tweede
halfjaar in hoger tempo de overige verzoeken af te handelen en VSO’s te sluiten.
Hiermee hopen we te bereiken dat zoveel mogelijk bedrijven (en de Belastingdienst)
voorafgaande aan de daadwerkelijke indiening van de aangiften over het jaar 2017
zekerheid hebben over de toepassing van de innovatiebox. In de behandeling van de
verzoeken om vooroverleg zullen ook de verantwoordelijkheid en de rol van bedrijven en
belastingadviseurs worden meegenomen. Zo zullen posten met een convenant als eerste
worden opgepakt vanwege de wederzijdse afspraken die de Belastingdienst en de
onderneming door de ondertekening het convenant hebben gemaakt.
Om het proces zoveel mogelijk te optimaliseren zijn door de CTC inmiddels tools
ontwikkeld voor de uitvoeringspraktijk rond artikel 12b (nieuw). Dit betreft een VSO
template en excel-modelberekeningen.

Communicatie over fasering in de behandeling van innovatiebox-verzoeken
Naast dit algemene informatiebericht ontvangen de klantcoördinatoren van de posten
waarvan het vooroverleg al loopt of waarvan het vooroverleg in de eerste helft van 2017
als eerste wordt behandeld een separate e-mail. De e-mail zal uiterlijk 20 januari 2017
namens de CTC, Directie GO en LVTO KC worden verzonden.

De overige klantcoördinatoren ontvangen geen separate e-mail. Op het moment dat zij
een verzoek om vooroverleg van hun klant ontvangen, zullen zij — na overleg met de
lokale innovatieboxspecialist — in veel gevallen met hun klant moeten communiceren dat
het betreffende verzoek over de înnovatiebox niet meteen in behandeling kan worden
genomen. Zij kunnen hierbij aangeven dat vanuit de Belastingdienst initiatief zal worden
genomen voor die behandeling. We beseffen dat dit geen gebruikelijke en
servicegerichte boodschap is. Bij deze communicatie mag worden gewezen op de
massaliteit van het proces van oversluiten van veel VSO1s, dat deskundigheid schaars is
en dat deze consequentie bij de behandeling van het Belastingplan 2017 al is voorzien,
waarbij is aangeven dat de Belastingdienst twee jaar de tijd krijgt om alle VSO’s over te
sluiten.
De (lokale) innovatieboxbehandelaars van de CTC houden contact met de
klantcoördinatoren over de verwachte termijn waarop de behandeling van het
vooroverleg kan starten. Vanzelfsprekend willen we graag dat het proces van het
oversluiten voorspoedig gaat. We hopen we dat we in het eerste halfjaar werkafspraken
kunnen maken met bedrijven en belastingadviseurs waardoor we dit kunnen bereiken.

Meer informatie
Heb je vragen over het oversluitproces of twijfel je over je reactie richting individuele
ondernemingen, neem dan contact op met de innovatieboxspecia!ist en de vta KC op je
kantoor. Regelmatig zal meer achtergrondinformatie worden opgenomen op onder
andere de community Klantcoördinatoren GO. De CTC en het LVTO KC houden nauw
contact over het verloop van het proces.

-ti
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Bijlage 4 Ontvangstbevestiging z

Deze tekst kan worden gebruikt voor de ontvangstbevestiging.

“Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van de voor BV ingediende
modelverklaring waarbij u een beroep doet op goedkeuring als bedoeld in het besluit
van de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 2016, nr. BLKB
2016/225266 M.”
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CONCEPTDcc 40

Vaststellïngsovereenkomst Innovatiebox

[OPMERKING: Deze vaststellingsovereenkomst is bedoeld voor vastiegging van de toepassing van
art 12b (oud), die worden ondertekend na 7januari2077. Veel van de genoemde elementen in deze
overeenkomst zijn optioneel en veiwijderbaar indien niet van toepassing].

20170720 Handreiking Vastste!lingsovereenkomst art 72b (oud)



CONCEPT

Inleiding

1.1 Partijen

Belanghebbende:

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

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

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

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

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

1.2 Beschrijving van de onzekerheid

Partij A wenst van partij B zekerheid te verkrijgen over de voorwaarden waaraan moet worden
voldaan en over de methodiek die kan worden toegepast om invulling te geven aan de toepassing van
artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (zoals dat artikel luidde op 31 december
2016, hierna te noemen: “12b (oud)” of de Innovatiebox).

1.3 Overleg en correspondentie

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

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

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

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

11.1 Beschrijving Ondernemingsactiviteiten

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

• BESCHRIJVINGEN BEDRIJFSACTIVITEITEN, FUNCTIES & AFDELINGEN,
• VERDIENMODEL
• AANTALLEN MEDEWERKERS
• ETC.

Hier kan ook een korte, zakelijke, samenvatting worden opgenomen met verwijzing naar in een bijlage
opgenomen correspondentie met de uitgebreidere in formatie.
####### II 1111 1111

11.2 Beschrijving Innovatie

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

• HOOGTE R&D KOSTEN,
• AANTAL R&D MEDEWERKERS,
• PLAATS R&D FUNCTIE IN ONDERNEMING,
• ALGEMENE BESCHRIJVING ZELF VOORTGEBRACHTE IMMATERIËLE ACTIVA

(MEER GEDETAILLEERD INGE VAL VAN 1-IVA, COST-PLUS OF START-UP)
• HOEVEEL WBSO,
• HOEVEEL PA TENTEN,
• ANDERE EXTERNE VALIDATIE (AWARDS, PUBLICATIES)
• ETC.

11.3 Immateriële activa

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

11.4 Voordelen uit hoofde van immateriële activa

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

geschoond voor o.a.
- resultaten die naar hun aard niet kwalificeren voor toepassing van de Innovatiebox (overige

werkzaamheden);
- baten en lasten die op grond van de wet zijn vnjgesteld van de heffing van vennootschaps

belasting);
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- buitenlandse winsten of resultaten waarvan de belastingheffing is toegewezen aan het situsland op
grond van een belastingverdrag of op grond van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001;
- Indien er op basis van het arm’s length beginsel in wat voor vorm dan ook correcties op de

Nederlandse winst van PartijA worden aangebracht, dan worden deze meegenomen in de
berekening van de Innovatieboxwinst.

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

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

• NADERE INVULLING UIT EBIT (OPERATIONELE WINST) TE ELIMINEREN ELEMENTEN
(BUITENLANDSE WINST, NIET KWALIFICERENDE ACTIVITEITEN ETC., BEHANDELING
BUITENGEWONE BATEN & LASTEN),

• ONDER VERDELING KERNFUNCTIES IROUTINEFUNCTIES & GEHANTEERDE
WEGINGSFACTOREN, BIJV. VERWIJZING NAAR BESTAANDE 8B DOCUMENTATIE
(CONSISTENTIE DUIDING FEITEN,

• ETC.
################

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

11-5 Voortbrengingskosten

Partijen zijn overeengekomen de jaarlijkse voortbrengingskosten als volgt te berekenen:

## BESCHRIJVING SYSYTEMATIEK BEREKENING ##.

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

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

Indien in enig jaar uit hoofde van bovenstaande winsttoerekening een negatief voordeel toegerekend
wordt aan de Innovatiebox (m.a.w. een “R&D-verlies” als bedoeld in artikel 12b (oud), lid 5 van de Wet
op vennootschapsbelasting 1969), dient dit negatieve voordeel in een volgend jaar te worden bijgeteld
bij de drempel, doch niet bij de berekening van het bruto voordeel, zodat het negatieve voordeel via de
drempelberekening wordt ingelopen alvorens toerekening van latere voordelen aan de Innovatiebox kan
plaatsvinden.

Daarnaast zijn terzake van de in de periode voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze
overeenkomst resterende verrekenbare verliezen, — in afwijking van het hierboven genoemde — voor de
toerekening van eventuele voortbrengingskosten de volgende nadere afspraken gemaakt:

##BESCHRIJVING NADERE AFSPRAKEN##
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11.6 Ingroei

OPMERKING: Alleen bruikbaar bij ideaalcomplex, dus bijv. niet bruikbaar bij 7-IVA benadering, cost-plus
en startup

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

11.7 Wijze van verwerking

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

111.1 Kritische veronderstellingen
• De in Onderdeel II van deze overeenkomst beschreven feiten en omstandigheden ondergaan

geen wezenlijke verandering;
• Ingeval van een overdracht of vervreemding van (een deel van) kwalificerende immateriële activa

treden partijen in overleg om de eventuele consequenties (waaronder de behandeling van
voortbrengingskosten) voor toepassing van de lnnovatiebox te bespreken;

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

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

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

111.2 Geldigheidsduur van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft een looptijd van ### jaar, en geldt derhalve voor de boekjaren 20## t/m
2016. In geval van een eventuele afspraak over de toepassing van overgangsrecht (art. 34d lid 1 van
de Wet op de vennootschapsbelasting 1969), zullen eventueel aanpassingen worden gepleegd in
verband met voortgeschreden inzichten, gewijzigde feiten en omstandigheden en gewijzigde wet en
jurisprudentie.

Deze vaststellingsovereenkomst is gesloten met inachtneming van de geldende fiscale wet- en
regelgeving tot en met 31 december 2016 (“art. 12b (oud)”), beleidsregels en jurisprudentie. De
afspraak eindigt bij het intreden van één of meer van de volgende situaties:
• bij relevante wetswijziging: zodra de wet in werking is getreden en een eventueel

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

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

111.3 Overige omstandigheden
• De in deze overeenkomst ingenomen standpunten werken uitsluitend voor de toepassing van

artikel 12b (oud) van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Er kunnen aan deze
overeenkomst geen rechten worden ontleend voor de heffing van vennootschapsbelasting buiten
het kader van artikel 12b (oud) van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of voor de heffing
van andere belastingmiddelen.

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

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

• Op deze overeen komst is het Nederlands recht van toepassing.
• Indien Partij A zich niet houdt aan de in deze overeenkomst gemaakte afspraken dan kan Partij B

(a) nakoming van de afspraken eisen en dienovereenkomstig aanslagen over de desbetreffende
jaren opleggen, (b) deze overeenkomst in overleg met Partij A aanpassen dan wel (c) deze
overeenkomst beëindigen, zulks ter keuze van Partij B.

• Partijen verklaren deze overeenkomst te hebben getekend nadat zij voldoende bedenktermijn
hebben gehad.
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IV Ondertekening

Aldus in drievoud opgemaakt te ##PLAATS##,

Voor akkoord

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

datum en plaats:

Voor akkoord

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

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

datum en plaats:

[OPTIONEELII_______________________
namens de Belastingdienst / CTC (Innovatiebox),

datum en plaats:

[OPMERKING: deze overeenkomst wordt namens de Belastingdienst in beginsel ondertekend door de
klantcoördinator, de bij de uitvoering van de Innovatiebox betrokken belastingdienstmedewerker, en -

indien van toepassing - de 2e handtekeningzetter namens de CTC / Innovatiebox]

Bijlage: spreadsheet Model toepassing Innovatiebox over de jaren 20## t/m 20##
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Vaststellingsovereenkomst Innovatiebox

[OPMERKING: Deze vaststellingsovereenkomst is bedoeld voor vastiegging van de toepassing van
art 34d lid 1, die worden ondertekend na 1januari 2017.
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Inleiding

1.1 Partijen

Belanghebbende:

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

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

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

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

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

1.2 Beschrijving van de onzekerheid

Partij A wenst van partij B zekerheid te verkrijgen over de voorwaarden waaraan moet worden
voldaan en over de methodiek die kan worden toegepast om invulling te geven aan de toepassing van
artikel 34 lid 1 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Partijen hebben vastgesteld dat:

• Partij A wel heeft voldaan aan de voorwaarden van art 12b van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, zoals dat artikel luidde op 31 december 2016 (hierna: “12b
(oud)”), doch

• Partij A niet voldoet aan de voorwaarden van art. 12b van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 zoals dat luidt miv. 1januari 2017 (hierna: “12b (nieuw)’).

1.3 Overleg en correspondentie

Tussen ##NAAM KORT## en de Belastingdienst heeft overleg plaatsgevonden met het doel om te
bepalen of, en zo ja in welke mate in de jaren 2017 t/m 2020 behaalde voordelen onder de werking
van artikel 34d lid 1 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vallen. Aan de totstandkoming
van deze overeen komst is het volgende voorafgegaan:

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

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

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

11.1 Beschrijving Ondernemingsactiviteiten

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

• BESCHRIJVINGEN BEDRIJFSACTIVITEITEN, FUNCTIES & AFDELINGEN,
• VERDIENMODEL
• AANTALLEN MEDEWERKERS
• ETC.

Hier kan ook een korte, zakelijke, samenvatting worden opgenomen met ve,wijzing naar in een bijlage
opgenomen correspondentie met de uitgebreidere informatie.
################

11.2 Beschrijving Innovatie

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

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

(MEER GEDETAILLEERD INGE VAL VAN 1-IVA, COST-PLUS OF START-UP)
• HOEVEEL WBSO,
• HOEVEEL PA TENTEN,
• ANDERE EXTERNE VALIDATIE (AWARDS, PUBLICATIES)
• ETC.
Hier kan ook een korte, zakelijke, velwijzing naar een evaluatie van de oude afspraak met veîwijzing
naar de eerder afgesloten VSO
################

11.3 Immateriële activa

##NAAM KORT## heeft de economische eigendom van voor 1juli 2016 zelf voortgebrachte
immateriële activa als bedoeld in artikel 12b (oud), lid 1 van de Wet op vennootschapsbelasting 1969,
welke voldoen aan de voorwaarden van artikel 12b (oud), lid 2 van de Wet op
vennootschapsbelasting 1969.
Terzake van deze immateriële activa zijn aan ##NAAM KORT## ofwel octrooien verleend, ofwel deze
activa zijn voortgevloeid uit werkzaamheden waarvoor S&O-verklaringen zijn afgegeven aan ##NAAM
KORT##. De overeengekomen voordelen uit deze immateriële activa kunnen onder de werking van
de Innovatiebox gebracht worden. De betreffende immateriële activa vallen niet onder de
uitzonderingen opgenomen in artikel 12b (oud), lid 4 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

11.4 Voordelen uit hoofde van immateriële activa

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

geschoond voor o.a.
- resultaten die naar hun aard niet kwalificeren voor toepassing van de Innovatiebox (overige
werkzaamheden);
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- baten en lasten die op grond van de wet zijn vrijgesteld van de heffing van vennootschaps
belasting),
- buitenlandse winsten of resultaten waarvan de belastingheffing is toegewezen aan het situsland op

grond van een belastingverdrag of op grond van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2007;
- Indien er op basis van het arm’s Iength beginsel in wat voor vorm dan ook correcties op de

Nederlandse winst van Partij A worden aangebracht, dan worden deze meegenomen in de
berekening van de lnnovatieboxwinst.

################
• BESCHRIJVING MEÎHODIEK VAN BEREKENING VOORDEEL (BIJV. AFPELBENADERING OF
CO$T-PLUS),

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

• NADERE INVULLING UIT EBIT (OPERATIONELE WINST) TE ELIMINEREN ELEMENTEN
(BUITENLANDSE WINS T, NIET KWALIFICERENDE ACTIVITEITEN ETC., BEHANDELING
BUITENGEWONE BATEN & LASTEN),

• ONDER VERDELING KERNFUNCTIES IROUTINEFUNCTIES & GEHANTEERDE
WEGINGSFACTOREN, BIJV. VERWIJZING NAAR BESTAANDE 8B DOCUMENTATIE
(CONSISTENTIE DUIDING FEITEN,

• ETC.
################

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

11-5 Voortbrengingskosten

Indien in enig jaar uit hoofde van bovenstaande winsttoerekening een negatief voordeel toegerekend
wordt aan de Innovatiebox (m.a.w. een R&D-verlies” als bedoeld in artikel 12b, lid 5 van de Wet op
vennootschapsbelasting 1969), dient dit negatieve voordeel in een volgend jaar te worden bijgeteld bij
de drempel, doch niet bij de berekening van het bruto voordeel, zodat het negatieve voordeel via de
drempelberekening wordt ingelopen alvorens toerekening van latere voordelen aan de Innovatiebox kan
plaatsvinden.

11.6 Uitgroei

Door de toepassing van art. 34 d lid 1 zal sprake zijn van een uitgroei. Achtergrond van deze uitgtoei is
de aanwezigheid van voordelen welke toerekenbaar zijn aan immateriële activa welke zijn
gereedgekomen voor 1juli 2016.. De uitgroei is een afspiegeling van de mate waarin de gereedgekomen
kwalificerende immateriële activa aan de winst gaan bijdragen, en is afgeleid van de levensduur van
deze activa. Voor de termijn van uitgroei wordt verwezen naar de eerder afgesloten VSO inzake de
toepassing van artikel 12b (oud) die liep t/m 2016. Voor de uitgroei vanaf 1juli 2016 wordt aangesloten
bij de eerder gehanteerde ingroei.

[## INVOEGEN: OVERZICHT UITGROEI PERCENTAGES 2017-2020##]
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11.7 Wijze van verwerking

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

111.1 Kritische veronderstellingen

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

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

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

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

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

111.2 Geldigheidsduur van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar, en geldt derhalve voor de jaren 2017 t/m 2020.

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

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

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

111.3 Overige omstandigheden

• De in deze overeenkomst ingenomen standpunten werken uitsluitend voor de toepassing van
artikel 34d lid 1 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Er kunnen aan deze
overeenkomst geen rechten worden ontleend voor de heffing van vennootschapsbelasting buiten
het kader van voornoemd artikel van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of voor de
heffing van andere belastingmiddelen.

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

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

• Indien Partij A zich niet houdt aan de in deze overeenkomst gemaakte afspraken dan kan Partij S
(a) nakoming van de afspraken eisen en dienovereenkomstig aanslagen over de desbetreffende
jaren opleggen, (b) deze overeenkomst in overleg met Partij A aanpassen dan wel (c) deze
overeenkomst beëindigen, zulks ter keuze van Partij B.

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

hebben gehad.
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IV Ondertekening

Aldus in drievoud opgemaakt te ##PLAATS##,

Voor akkoord

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

datum en plaats:

Voor akkoord

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

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

datum en plaats:

[OPTIONEEL]I_______________________
namens de Belastingdienst / CTC (Innovatiebox),

datum en plaats:

[OPMERKING: deze overeenkomst wordt namens de Belastingdienst in beginsel ondertekend door de
klantcoördinator, de bi] de uitvoering van de Innovatiebox betrokken belastingdienstmedewerker, en -

indien van toepassing - de 2e handtekeningzetter namens de CTC / lnnovatieboxJ

Bijlage: spreadsheet Model toepassing Innovatiebox over de jaren 2017 tlm 2020
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Naam onderneming: A8CBV

Bepalen AGGREGATIENIVEAU waarop 126 kan wordenStap 1 toegepast

nastiegging In belangrijk (art. llhg)

Aggregatirnioeau in lager dan 89fl’ voordeelberekening
Stap 2 j

op basig van mootwerksereedoheet, Gaverdermet

__________

LETOP: deze spreadsheet vereist eigen) aanpassrngen

[ozoerdroatoni
gebrn:k de CTC

5tap 3 vul de tabbiaden per aggeegatieniveau 1nervelden in bla “

Stap 4: nul de evaluatie in het consolidatieblad” ‘Invoer Iden jn’blb’

Stap S Totaalbereken agt b v de aangifte 2017 2018 2019 2020 2020 2022 T t al

Jn le lopen voorbrnngingskuslen € . - € - - € - € - € -Totaall2bnoordelev € 1.157,7l0 € 1.380.964 € 1 394.639 € 1 432.720 € 1 506625 € l.6t7.683 € 8.460.371Gtondslagvemdrndennt (= nietin aanmerking te nemen voordelev € 926.174 € 1 005 787 € l.115.7tl € t 146.102 6 1 205 3t0 € 1 286 147 € 6,769.301

AANN6UES
O 04 mead&ioaO..e la.p.ab.arb bedrijven waarbij F80 een komnfvrvlar in ee]aarltho molen. IV4 oorden gegoneeeeed (Odenakowpl.e)
2 AJI aameaman naaIen andeebocuud kunnen Oorden, hel vedemjgen vee vodna:jde norefalfle inmdoed
3 Kleinere binard8,ee#ddç. (l2ba 982) Me IK 0 gedekt door non S&Ovedeaneg
4 Groter. binaal:nplkflhg. Me 1Kw g.d&4 door non S&O’venlleneg EN nee p6001 (of eoom000hk rookt) olhaeçl nemen min een 0cinbingedin4iP
5 Cammnaqvedee doeeerdodckadeg reine binmong wel. IK
8 Lelgergspceds dein-EBlrper eçgmegdoeweeom e0enele EBIT
7 04 mod.l In afime toopesb.amop opOdron&e coonalen
8 Slmin.ç.nvhn Me,h&,ng & Snee RtD en EnN.preewndohrorlm cpn kmnfunnhee. daa,eaaalp,ndeelm en gein. al, rnlememalige Saroh.
9 Gomrpost-EdlTeemm 82k IK tne,obonbamn bOondealee

10 Bepaling 000ribrengrrgohooton & ng,or.ge6wg .6v 000eovortag
II ode bodonngobem.he,vng worden alleen dejaarbke vge!vpon voonb,’eogu,gekodm bgg.plusl 7.4 .A
12 de vandbrengngnkestee vonden .nenmen ee aan mgrao:mc.Onl behandeld. edam moa.81b p000001 lopend min .mzo.m er meedelen
13 Negdrove bnomeculinee ee ai00lzç venelezee vomden .0,01 na da drwnpinberekmeggoedgemaind
14 Neousoorrovte alleen bijpooWen. boewvolao por.ggreginuunuoee

Acnretallenlneaa Is gelijk non EIsT: gebruik het
beoiobesdemd.

LET OP deze npeeeds)re.t Iohlenvoorgjg.g.sohlkt.

‘Deze spreadsbeet maakt onderdeel uit van de vaststellingsovereenkomst innovatiebox
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0 0 0 0 0 0 t06750 -15400 2201 2310 2431 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -30,800 8820 03.802 18448 25,526 28802

461400 832.506 825.631 678,113 814.660 960.402 1.867.600 -154.000 21080 23.193 24.310 20.826 26.802

450 560 432000 625 831 071 113 814668 660402 t 06T560 -154 000 22050 23 153 24 310 25,026 26 802
0 0 0 0 0 0 0 000000 307,000 472.875 646508 828045 070287450550 632150 828 63t 871 003 90400 060 402 1007 500 3,000 329 500 496 020 670 820 854 370 857 008

150000 I00000 050000 050000 150000
157500 157500 157500 157000

165370 065370 065375
173.644 073 644

182 324

157 500
055 375
173 644
182 326
101 442

650.000 307.500 472.875 646.015 820.845 870.287



Naam aggregatieniveau: IS 1 INTVULLEN VELDEN 1

Eattmztes
Omzet
af Cost of Gaads Seld (integrale kostprijs)
Bruto Margo

af’ 6&0 kasten
at’ Sales 6 Markeong kasten
af Overhead/HO? OSA
CaneaBeunmmeroille 5617 naar fsoale 0817
SBIT

Taerebenmo aan rnulinemztine lvnctiea
Beloning pradunse
Beloning rautnematge sales & disbibute
Beloning
Te redden nverbembonctiee(=reetwinao’reoidur

EnbepreneurstjnoSe
Markebng S Sales (sbategisuh)
toerekenbaar aan 650

In omzet begrepen 1F voor 0t-0t-20t0
IP 0t-Ot-20t0 - 30-00-20t0
/6 t-7-totm3t-t2-tO
IPna t-t-20t7
IP totaal

VedaUng naar EOIT-aptteing.
In omzet begrepen 1F voor Ot-Ot-20t0
IP Ot-Ot-20t0 - 30-00-20t5
1F t-7-tB tm 3t-t2-tB
IP na t-t-20t7

Splitsing in bedragen
Snbepreneurstunotie
Marketng S Sales (swategisuhj

In omzet begrepen IP voargt-dt-20t0
tP 0t-Bt-20t0 - 30-06-20t6
IP t-T-to tm 3t-t2-tB
tP na t-t-20t7
Totaal 6

SnemeatBareBeeteg
winst 1F na t-t-20t0
Salevunte 9001w
Bmea opbrengst nieuwe 1F

af Voodbrengmgakaaten /mgmeimadel
20t7
2OtB
20t0
2020
202f
2022

Totaat

Vonren gr gs ka sten

Drempel vaarengngskosten totaal
af bruto opbrengst
Deempet 3t1t2

Bwattlaereede teeaueoeBea49est
Nenuacomectie

t.202.BtO 1.278.908 t.3tt.069 1.347.561 t.4tB.970 t.5t2.t72
57400 0003f t320t6 t51020 f75337 t50700

lepatteg Neaus
Uitgauen 950 IPna rata emoet aaN aaenaduurtVu= oew%uueaaar Ivu

-950 kasten Totaal t 066 703 t.t22 f30 t.tlt 245 t 230.9t4 t 2B2 400 t 357,083 t 424 037 t 496 tB4 t 570 093 t 040 543
-sameate kasten naar uitgauen (uanat2ot7( 200 000 -tSO 000 t00 000 -t20 ooo 60 ggg -t4B 000
- vdjsat om uitgegroeide iva -f.2t8.492

Totale attoanee 965 )A) f.216.482 2.424.000 3.741.368 0.077.704 6.022.039 6.720.291

0/tgauee ltC aaN lererazaw 16v eewekkdduar loo

- kasten intercampaspuirhesteding 410 305 4t0 309 4t0 300 4t0 300 410 309 410 309 410 305 4t0 305 4t0 309 4t0 309
- conecte kosten naar uitganen (oanat 20t7) 40000 -to ooo 60000 20000 -40 000 60000
- minusun’jsal -4t0,305

Lfitgaoee tC eamatatet(8) 498.300 816.010 t.240.9t4 5.655.219 2.007.024 2.009.024

Salda kwattleereede altganee (6-8) - 800.187 1.606.099 2.900.474 3.422.485 4.464.099 4.703.767

Neaasbreuk 667% 66,2% 60,8% 67,4% 66,0% 68,6%
Oleausnala inolubet3o% uplit 80,4% 86,1% 86,0% 87,8% 80,0% 80,4%

50 Kwalincemndo OOIT
Kwalitverende OOIT

2400 29991 2012 20931 20941 20951 28161 20171 20901 20991 20201 20201 2022f 0%

29 500.000 23629 060 24 606 250 20.044 563 27 348 891 28 7tB 335 30 50000j tt.806 000 12 070 006 52 678100 13.3t2.889 53078229 t4.672.238,
-93500000 -93850960 -14 332500 -15040 920 -to sot 58t -loost 660 -f70060004 -0006000 -0200000 -55t2500 .0.780925 40fl53t -0301 408.

8500000 8675960 t0473750 90897430 11947 309 t2 t24670 f3500000 0 600 000 S 020 000 7 f06250 7 524 563 7 610751 0 295 050

-2250000 -2.382006 -2400625 -2104656 -2734969 -2871 634 -3960000 -180000 -5855960 -2004700 -3.100408 -2309462 -2424 835
-2500000 -2 025.000 -2 756 250 -2054963 -3050796 4190 704 4.500.00 -500.00 -520.060 -551 250 -578 8t3 -607753 -638 t4t
-t 50000 -1579006 -1653750 -1736430 -t 823208 -t 894422 -2000060 -t 00000 -9000000 -5902500 -t 157625 -t 2t5506 -t 270282

100% 900% 100% 100% 900% 10%
3250060 3492500 3583.125 3,782201 3,806.395 4.147.006

L500,oss z.tss.000 z.zns.500 3.lrr.tsa 3,588,538 3.pse.asa 3.805,4/ru

10% 100% 500% 9 00% 900% 906% 500%
4900.006 3.100.000 3.250.000 3.417.750 3.588.538 3.768.069 3.906,473

650.00 602 500 716 825 752456 796070 829543 850.00 250.000 262 500 275 025 200 406 303 577 319 070 es
45050 472 500 40925 520 939 946576 574 227 606000 230 000 24f 500 203 575 266 254 270566 293 045 0%

2020.00 2257.00 2370375 2406004 £ i3 440 zrnn WO 3 mes w,v snvni izzu zool uvu seen 00v 3034 non ron 0403404 000

20,00% 20.00% 25,0% 25.0% 25,0% 25,0% 25.00% 2000% 20,00% 22.00% 20,06% 20.00% 20.00%
40,00% 40,00% 40,00% 40,0% 40,00% 40,00% 40,00% 30.00% 30,00% 30.00% 3000% 32.00% 30,00%
300% 35,0% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% *80% 86,00% 80,06% 00,06% 00,0% 50,00%

40.00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 096% 000% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

_________

20,00% 40,00% 60,00% 60 00% 90,00% 95000% 80,96% 70,0% 00,0% 30,0% t0,0% 0,0% 0,0501 9

0,00% 0,0% 0,00% 0000k 0,010 0,00% 10,00% fl.050 90,0% 10,0% f0050 0,056 0,0%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 20,0% 40,0% 60,0% 80.0% tO,0% f00.050

60% 60% 00% 180% 168% 000% 64% 080% ta0% 188% teo% 088% roos

14,0% 14,0% 94,0% 7,96% 0,00% 0,0016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7,00% 54,0% 2t,00% 28,00% 30,00% 35,00% 31,56%’ 30,00% 25,00% - t 5,00% 5,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 3.80%’ 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00%
0,96% 0,00% 5,96% 0,00% 0,00% 5,0006 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% . 50,00%

60% 66% rooS 960% 0060/ ton roos ooa% 880% 160% tOOS 60% t50

537 500 564 375 502594 622 223 853 355 06601 762 500 524 000 500 200 577 710 600 590 696925 660 772
840.00 00300 840 980 965 550 1.045335 t 07.602 122000 706 000 025 300 60005 009 003 955 300 1.003 157

30100 316050 339853 974223 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9050 316050 497 779 696890 0t4 60 860402 860750 017.000 687 750 433 203 151 649 0 0

0 0 0 0 0 0 10150 131 000 f37.550 t44 420 fst.640 0 0
0 0 0 0 5 0 0 262.000 550.200 066 505 1 2t3.tof 1592.313 1671.029

451 500 63210 829 631 871 9t3 9t4 660 060402 S 067 550 9.310 000 t 375 500 S 444 275 t Sf6 489 1.502313 t 671.929
0 0 0 0 0 S 0 380.000 fl9.000 f.107.950 f.037846 2.099.740 2.204.727

451.506 63210 829 631 571 113 914668 660402 1.067 505 t 690 000 2194.500 2 042 225 3 554 336 3 692 053 3 870 656

mao. banwinsttuimte 1= tnnanatebaowinstvaan Neaus)

Newaobnesk
Tot kualifwerende 600 uitgaven )teller(
Totale 050 uitgaven Inoemerl
Neaus breuk

biE uplift (30501
Neussbreuknauplift (mao t 00%)

380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 0
399 000 399 000 399 000 399 000 399 000

418950 418050 418950 4t6950
439856 439898 439898

46t.892 46f 852
484 587

380.000 779.000 1.197.950 1.637.846 2.099.740 2.204.727

380 000 779.000 1.197.950 1 837.848 2 099 740 2 204.727

380 000 779 000 9.197.950 t 037 848 2 099 740 2 204 727
-1 690 000 -Sf04 500 -2 642 225 -3 f54 336 -3 602 053 -3 876.056
-t 310 000 -f 370 500 -t 444 275 -1.516 489 -1.592313 -1.071 929

00 00 05 00 58 55
1.390 000 t.375 500 1.444 275 t 516 409 t 592 313 t 07f 929

800187 1.606.051 2500474 3422485 4464511 4713767
t Sf8 492 2 424 660 3 74f 388 5 077 704 6 522 035 6 775 291

66% 60% 07% 07% 68% 70%
130% 130% 930% 930% f3050 130%
89% 60% 87% 86% 69% 80%

20570023 tnnovatleboe spneadekeee 2017 )maatwenk)_det20570125 12b aggr. 92



Naam aggregaiien(ooau: 1 INTEVULLENVELDEN 1

Eeffmaeae
Omzet
al Oost of Goeds Oald (integrale kostprijs)
Bruto Marge

af 600 maten
af Sales & Markteng kosten
t Overhead t HO! G64
Conevnenomnetv’fiIe E6IT naar fiscale EBIT
EB! 7

te Kvathnenende EBIT
Kwalifterende EBIT

Toenebenina aan muneematise Osnntiao
B&anmg preducce
Oelaning tavfinematge sales & Gsslbute
Beloning
Te verdelen everbemojndiee )omohmnehteeidua

Ensnprenevrstunnte
Marketng & Sales (sfrategisch)
foerekenbear aan 660

te omzet begrepen IT vvarof-4f.2efg
IP Of-O1-2000 - 30-04-2016
IT t-T-term 3t-f2.e8
IT ee 1.020f 7
fP fetaet

Verfalingeaar EBIT-eplifaing
le omzet begrepen 1fl voor Of-Of-20f0
7 00-01-3010 - 30-00-2010

fP t-7-fb fon 3t-12.I0
IR ea f-f’25t7

Sphfaiep ie bedragen
Eohepreneursfuncte
Marketng & Sales (strategisch)

le omzet begrepen IT moeof-Of-20f0
IP 00-00-2000 - 32-06-2000
17 f-7-fBtm3t-f2-fB
07 na f-t-20t7
Totaal OP

Orempetbeneheetea
mest 17 na 1-1-2004
Relevante 660 Kr
beurs opbrengst nieuwe Ip

af V000brengingahostee/ingmeimodet
2017
2000
201 9
2020
202fl
2022

Te tact

Ve aefb ree gie gsbesfee

Drempel uootengingskomen totaal
af bruto opbrengst
Drempel 3f112

mao. boowieebuimfe (0 neevabebaamiest voer Neeus)

-f300 066 -)3 850 000 -14.332 500 -f5049 f25 -f5 601.5Sf -1699f 600 -17.000.0001 -4.850 000 -5092500 -5 34Tf25 •68f4 48f -B 895 205 40899868,500 040 9970 000 f0473 750 f0 997438 1f 547 309 f2 f24 675 f3 000 006 3 153 000 3.307 000 3472075 3.040.SfS 3 028 040 d 020 267

-2 290 000 -2 362 500 -2480 fl25 -2 604 056 -2 734 880 -287fl 834 -3000500 -500 000 -525 005 -551 250 -578 8f3 467 793 438 145-2580000 -2829000 -2756250 -2894065 -3038766 -3190704 -3500000 -t 004000 -f575000 -t 693758 -f735438 -f 823299 -f 914422-f 504046 -f 075 060 -t 653 754 -f 736 438 -f 823 259 -t 9f4 422 -2040040 -500 040 -020 000 -05f 290 -578 813 447 755 435 f41

3208.004 3.492.566 3.563929 3.082.260 3.855.399 4.947,9f 5 4.580066 695,500 882.580 7f6.505 752.688 798.009 829.053

100% f0004 f0004 fOO% 100% 100% 500% 000% 500% 100% f06% f0004 106%3,250.060 3.412.908 3.583f 25 3.782.281 3.900.390 4.147.855 4,500.060 600.000 682.000 716.825 752.458 790.078 829.583

25,00% 25,00% 25,04% 25,00% 2000% 25,00% 2904% 25,00% 2504% 25,00% 20,00% 29.00% 29.00%4004% 40,00% 40,00% 40,0006 40.00% 40,00% 40,04% 04.06% 00,50% 50,08% 50,00% 00,04% 50.00%35.04% 35 00% 35,00% 35,04% 35,04% 35.04% 35,04% 25,00% 25,50% 2958% 25,00% 25,00% 25,00%

40.00% 40,04% 40 00% 29,00% 0,06% 0.06% 0,50% 0.0% 0,0% 0,0% 0.0% 00% 00%20,00% 40 04% 60,04% 86,59% t 04,00% 500,04% 86,0696 70.0% 04,0% 30,0% f0404 0,0% 0.00610,00% 0,04% 0.04% 0,04% 0,50% 0,0004 10,00% f0006 t00% 570% t 0.0% 0,0% 00%5.00% 006% 550% 0.00% 0.58% 0.00% 004% 20.0% 40.0% 600% 800% f00006 t000%ets rus tvvru 104% 80% 004% 004% 0006 tOO% 000% rfv% roOs 000%

‘ S 4,04% 4.04% 1 4,04% 7,04% 0,00% 0.04% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%7,04% t 4,04% 20 04% 28,04% 35,06% 35,50% 30,60% 17,50% 12.50% 7,50% 2,50% 0,04% 0,00%0 06% 5,06% 004% 0,04% 0,04% 004% 3,56% 2 90% 2,50% 2.50% 2,90% 0,04% 0,00%0,0004 0,00% 0.00% 0,0416 0,04% 0.04% 0,04% 5.00% 0 0.00% t 5,00% 20.00% 25 00% 25.00%

537500 964375 052594 622223 603335 60400f 762500 6f 879 64909 602f7 70 026 75205 78970040040 963 000 948504 995 550 0545 335 1007602 1220040 123 750 f29 938 t36 434 143 250 190 4f9 f07 940

30f060 306006 330853 074223 0 0 5 0 0 0 0 0 0504504 318000 457779 890890 954668 880402 960704 433f3 32484 20400 7.163 0 00 0 0 0 0 0 f56704 6.188 6497 68fl 7.f63 0 0S S 0 0 S 0 0 f2370 20988 40930 57302 75209 78970451.885 631558 625.831 871.003 554.868 948 483 5.087,504 61.875 64.959 88.217 75.628 75.205 78.870

451 560 832 f04 829 031 575 1t3 8t4 866 960 402 f047000 61 075 04 900 Of 2f7 70 620 70 209 70 9700 0 0 5 0 0 0 100.000 205000 3f5 200 431 013 552563 900.lSt451 560 632500 839 83f 87f ff3 554 664 560 402 0047504 160 875 205009 353.467 502 64! 627 773 659 16f

100 000 104.005 104 000 ‘ f00.000 100 700 0
f05000 f05000 105000 105000 f05000

f10250 110250 100250 110250
ff0763 ff5.763 515763

f21 551 02f 95f
127 628

404.080 005.000 315.204 431.013 552.583 504.151

f00 000 205 000 3f5.250 431.0f3 552543 080 t9f

Jepallo8 Neaus
virgvoen 550 IPea eata omaet 29061 08% leaeeedvar lve. eeeavveuaarlvv

-660 kasten Totaal 743 445 700618 819 840 056 250 899 103 944 050 990 26f t 040 924 t 092 005 0 147 008
- oseevbe bas ten naar aifgaven (vanaf 20f7) 200 000 -f00 000 100 000 -120 000 00000 -140 000
- vtipal ivm vifgegroeide iva

-000 820Tafalealfoavee 660(4)
, 855.825 1.689,783 2.Bff,839 3.934.142 4.543.763 4.659.34e

v;Igavev IlD 28% ueeeedaarfoa-ereeiskansiaw&
- kasteeiete000mpaepaitesfe4ng 285.429 285.425 255 420 205 429 200 429 285 429 205 429 280 429 209 420 200 429
- mrreole kasten naar otgooee (vanaf 20f7f 40000 -50 000 60000 20000 -40 060 60000
- mieas vrtpoaf

.293 420000gavee Ie avmala8ef (8)
253.429 568.858 888.288 1.155.715 f.433.f47 1.457.147

Saldo kwa1105ereode aflgaoee 8-8) - 588.381 1.120.906 f.745.047 2.378.424 3.115.816 3.262.08a

Neovsbtevb
85,9% 65.3% 66,1% 60,3% 88,5% 85,40Neausrauoinclus’ef 30% vEl
858% 88.2% 86.5% 87,5% 85.0% 90.7%

Eealaa8e Os twlaleef

550 006 692 500 716829 752404 704079 825 543 856 046 242 000 254025 267 358 280 724 294 760 305.400 5%454 060 472504 404 f25 520 93t 546908 574 327 600 066 f03 000 568.004 f70 400 105220 f54 481 204 205 8%

Nemzabreuk
Tot bmalrivereede 960 uitgaven
Totale 605 uitgaaen (noemen)
Neavsbrevb
bi) uplift (30%)
Neavsboevk ea vpfft (mao 100%)

Kwalllseeeode Ieeeoa8ebaaesl
6e ee eeoeeaf ie

100000 205000 3f5250 43e 0f3 vvo.,o.. 080 f91
-16f 875 -265068 -303 467 -502 641 -027 773 -459.101
4f 875 -04 060 48207 -7f 428 -75 209 -70.970

09 00 08 00 ve vo
6f 075 64.969 682fl 7f 628 75209 78970

56639f ff20905 1745547 2378424
859 82f t 689 763 2611 839 3534 f42

66% 60% 67% 67%
f3006 , 130%

- f3006 f3006

3ff06f6 3262055
4043763 4695240

60% 09%
f3006 f3006

6sf,. 8sf,. elf,, els’.

55.259 80.497 61.553 63.562
2680 447f 0201 8068

88.534 71.265
8273 7703

20175033 leeeaauebse epreadsbeet 2007 )maafweek)_de434170123 035 agge. 83



CTC (Innovatiebon) 20170308 344 lid 1 Voonbnnldbnrnknning afpelmethodn 2017_2020_dnf08032017

1250
-1.000.000•

251000
3240.000

Totale belastbarewlnst (geschat) 3.492.000 3.904.1201 4.405.5001 4.859.2471 5.347.2551
S 873.000

1 Me sannames moeten ondenbaw.ud niannen wenden, het venbijgen van wedeajde nnn*nfle Inidend

________________

2 In de aangifte VPO oven bnekpan Ww 3dfrmnd 2016 andendeld van uinnaabie was 120 oud) van teepessieg

________________

3 6) VOO Om 2019 evaloe6e anele VOO nnsgehjk aanpasemg 120 allonne In 2017ev

____________________

dM120 )nbano) ‘niet van topaeerç

_________________

5 genie. 960 en Onhepienenanal tnwase ep kem6vnchee, pnedunhe ie nevdeema6ge bonte )b61kt 04v uit bestaande TP Stady)

________________

6 Geen poet-EBIT aan 120 IP benokenbam baledeaden

________________

7 Bepatrg entgmenmgelmg et eenden )aI Me neet frnptdeO) eneneengekomen ingmeinegebng

_________________

6 wel-plus bebnmg neen 600 die met Ode not IVd

__________________

8 en de buienngebmekereng’ wenden denen de san:fre kngebpen oeentnenglngekeeien b)gepbmlÇvit -A

________________

10 de vaentenngmgekaeeen eenden eaeneens na een an-kojgneeneedel behandeld, kehen mogelijk penadel lunend met kngnee: In vamdelen

________________

Ii 06 model ie elleen oepasbaan b bednpen wamdij MD een kemhvnnbe ie en )aadpls elewoe GAneenden gegenemend )“ieeaalwmplee)

________________

12 Negesene beamentaten en sonop oeolenen wenden eend da de deennpelbemkeeng oeedgemoab

________________

1300 model Ie alleen teeeaebaan ee eeenaxnde noden

15-0-2017 15:40 344 lid 1 berekening 2017-2020 Pagina 1



CTC (lnnnvatiebox) 20170308 34d lid 1 Voorbenidberekening afpelmethode 2017_2O20_de8032017

no Wit

në 2082

82813
na 2034

nk 2880

16-6-2017 15:40 34d lid 1 berekening 2017-2020 Pagina 2



CTC / Innovatiebox Cost+(12b nieuw)

00.000 OU.UUIJ

-8.000 -8.000

-25.000 -30.000

-30.000 -40 000

“.00u

-2.500 -2.750 -

7.500 8.280 9

1.125 1.238 1

25% 25%

6.000 6.750

6,000 6.750
-6 600 -7.763

-900 -1.013

6,750 7.500 8.250

100 -150 100

-6.850 -7.350

Herrekende belastb. winst 31SJ 200

MNNAMES

1.013 5 1.230 1.350

-610 0 -990 -1.000e- 1205,25%)

1 Alle aannemen moeten onderbouwd kunnen wonden het verknjgen van wedean eomfedio tetdend’
2 Alle smmatedele avtiua vi,, gepatenteerde q voorzien van 20900 verklaring
3 RIO ie geen kern Toontje, IVA brengen alleen in jaar zelf voordeel op
4 Kleinere balaetingpliohbge (120e 1142) Alle IR to gedekt doornen S10-vodllaring
S Grotere be)aobngplinht,ge Alle tP,O gedekt door een S&O-verklaring EN een patent (of soortgelijk wekt) of hangt oamen met een dvbbatgedekt IR
6 Geen peot-E8ff aan 720 lPtee,ekonbare baleedestew
7 Voertbrengwgekeoten evp, netto (duo inklvvenf soOs)disc)
8 Afslag veer 1160 000tet, die niet kebbsn geteld lot een bednjfernidde) 6 de sitvoke we erin geen relevant taegenget,nkot,o verlengen
9 Coot-pluo veordeal wordt afgetopt al, pernentege zonde E9IT indien geen 000ppvng 100% invullen in net Gt9

10 Aggregalienioeau is 1

aus.

150.000
-60.000

-25.000 -30 000 -32.000

-5’

of Seats kosten

af: Overhead / HC

dBIT

lerekefllflp boot

4db P50 kosten oirect en rawecl) 0 UU0 0.000

.4: geen beddjfsm(dde( /00550/2e ticket (indien non toepassing) -2 000 -2,250

Kostenbasis neordeetberekening 6.000 - 6.700

Cent-plus beIonln (borwlnot)(max) 900 1.013

Stet: Aftopping Ceot* als meximom EB 25% 25%

148 toepassing Aftopping
‘ 1.013

‘trempelberekentnp
ninst IR na 1-1-2017 900

___________

tetevunte R&D kn. 6.000
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CTC 1 Innonaliebox Cost+(12b nieuw)
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casus CTC

CTC Bedrijfsadviseurs

St. iacobsstraat 16

3511 BS Utrecht

Aan de Belastingdienst Grote Ondernemingen

t.a.v. de KC van SC Groep BV

Geachte heerJansen,

Allereerst willen wij u nogmaals bedanken voor de aangename bespreking op 31januari 2017 bij de
SC Groep. Ook de directie van de SC Groep heeft alle waardering voor de wijze waarop u de

wijzigingen in de nieuwe wetgeving met ons heeft besproken. Hoewel de uitkomsten voor ons niet

allemaal even goed uitpakken, willen wij op constructieve wijze overgaan tot het sluiten van een

nieuwe vaststellingsovereenkomst. Dit vinden wij ook passend in onze relatie van Horizontaal

Toezicht.

Wij begrijpen dat de huidige afspraak met een looptijd tot en met 31 december 2018, volgens de
afpelmethode waarbij de volledige winst volgens de Nederlandse geconsolideerde jaarrekening als
grondslag geldt, niet meer op deze wijze in stand kan blijven. Dat is jammer, daar wij deze afspraak
als zeer praktisch ervaren voor het betekenen van het innovatieboxvoordeel, en dit volgens ons ook
voor u als beoordelaar van onze berekening zeer werkzaam is.

In onze bespreking op 31januari 2017 hebben we met elkaar vastgesteld dat onze business, de
levering van transportsystemen voor de logistieke sector, is te verdelen in drie activiteiten. We
volgen daarbij onze business units:

- SCSoftware BV: Supply Chain Software (hierna Software): de levering van softwarepakketten

op het gebied van het volledige supplychainmanagement

- SCTools BV: Supply Chain bols (hierna boots): onze unieke ruimtebesparende stapelbakken
en transportbanden

- SCSolutions BV: Supply Chain Solutions (hierna Solutions): de levering en installatie van

complete transportsystemen

Een specificatie van de resultaten van de business units hebben wij bijgevoegd als bijlage 1. Tevens
zijn hier de forecasts 2017 tot en met 2019 bijgevoegd.

Onze analyse voor de effecten van de nieuwe innovatieboxwetgeving treft u hierbij aan. Tevens
hebben wij een voorstel gedaan om de innovatieboxwinst te berekenen.



Software

Met betrekking tot de softwaretak ontvangt u hierbij de toelichting op de aankoop van het
softwarepakket Packdesign. In 2014 heeft de directie besloten om het softwarepakket Packdesign
van een derde aan te kopen. De koopprijs van het pakket bedroeg € 6.000.000, te betalen in 2014.
Als gevolg van earn out payments is er in 2015 een bedrag van € 1.350.000 en in 2016 een bedrag
van € 1.600.000 nabetaald. Vanaf 2015 hebben we het aangekocht lP integraal opgenomen in ons
eigen succesvolle SupplyChainpakket. Hoewel wij van mening zijn dat de afschrijving van de software
in een gelijk tempo als de ingroei (zijnde de vier jaar conform de oude afspraak) kan plaatsvinden,
hebben wij vanuit een consistente waardering van onze activa besloten om de aangekochte software
af te schrijven in vijf gelijke jaarlijkse termijnen. Voordeel hiervan is dat de door u genoemde
beloning voor deze aankoop nu reeds in de innovatieboxberekening is verwerkt doordat de
afschrijvingen op de EBIT van de softwaretak in mindering zijn gebracht, waardoor het
innovatieboxvoordeel, zijnde een percentage van de EBIT, dus effectief is verlaagd.

Tevens noemde u de “Nexusproblematiek” binnen de softwaretak. Hier willen wij het volgende over
opmerken. Zoals eerder besproken heeft SCSoftware BV een deel van haar activiteiten uitbesteed
aan een buitenlandse groepsmaatschappij. Als gevolg van een tekort aan programmeurs in
Nederland wordt er ook nog in Polen (SCSoftware Sro te Poznan) geprogrammeerd. SCSoftware Sro
verricht deze activiteiten op basis van de tussen SCSoftware BV en SC5oftware Sro gesloten contract
R&D overeenkomst, waarbij SCSoftware Sro een zakelijk vergoeding krijgt op basis van de door haar
gemaakte kosten en waarbij SCSoftware BV het eigendom van het IP toekomt. De vergoede kosten
zijn ons inziens aan te merken als niet kwalificerende uitgaven bij de bepaling van de Nexusbreuk.

U vroeg ons ook om een toelichting op de aard en omvang van de activiteiten in de SCSoftware
GmbH. Hierover het volgende. Duitsland is voor ons een bijzondere markt. De softwareproducten die
wij op de Duitse markt verkopen dienen gecertificeerd te zijn. Dit leidt tot de noodzaak van extra
testwerkzaamheden. De kosten van het testen van het pakket voor de Duitse markt laten wij
uitvoeren door onze Duitse 50%-deelneming SCSoftware GmbH. Nu het zuiver gaat om het testen
van het pakket en dit werkzaamheden zijn waarvoor wij in Nederland in een vergelijkbare situatie
geen WBSO verkrijgen, hoeven deze kosten voor zowel Nederland als Duitsland niet meegenomen te
worden in de nexusberekening. Mutatis mutandis geldt dit natuurlijk ook voor de kosten voor het
debuggen door de SCSoftware Sro.

Naast deze uitbesteding aan groepsmaatschappijen besteden wij jaarlijks voor een bedrag van circa
€ 800.000 uit aan derden. Een overzicht van alle R&D kosten over de jaren 2013 tot en met 2016
(inclusief de forecast 2017) en de nexusberekening treft u aan in bijlage 2.

Uit onze berekening (zie bijlage) volgt dat de Nexusbreuk over jaren 2013 tot en met 2016 uitkomt
op 74,8%. Verhoogd met de uplift wordt dit ruim 97%. Uit oogpunt van eenvoud stellen we deze op
1. De grafiek op de volgende pagina maakt inzichtelijk dat de nexusratio over de afgelopen jaren een
stijgende lijn vertoont en in de forecast 2017 (het eerste jaar waarin de nexusratio van belang is)
zelfs boven de 100% uitkomt, Op basis hiervan gaan we ervan uit dat we de nexusratio niet meer
jaarlijks hoeven te berekenen. We hebben bijlage 5 van uw spreadsheet niet ingevuld omdat we deze
rekenkundig niet kunnen aansluiten en derhalve hebben wij de nexusratio handmatig op 1 gezet.



F Verloop Nexusratio

101%

100%

99%

98%

97% - -______ -

96%

;: iii-.
[ 2013 2014 2015 2016

Berekening voordeel Software

Zoals op 31 januari 2017 besproken is het aan de R&D functie toe te rekenen deel voor wat betreft

de softwarebusinéss vast te stellen op 30% van de kwalificerende EBIT van businéss unit Software.

Tools

De businessunit bols is de bakermat van onze onderneming. Reeds lang geleden bedacht onze

oprichter de Bandbox. Dit destijds al innovatieve systeem was een ingenieuze combinatie van een
daarvoor ontwikkelde stapelbak (de box) en de transportband met grip (de gripband) waarop de

stapelbak zich nestelt tijdens het transport. Sinds de eerste WBSQ-aanvraag in 2004 hebben we dit

succesproduct continu met WBSO doorontwikkeld tot wat het nu is. Zoals wij in de vorige afspraak
ook al hebben laten zien is de grip op de transportband in 2008 gepatenteerd. Het systeem is in de
versie van eind 2015 zo perfect geworden dat het superieur is aan vergelijkbare in de markt

verkrijgbare systemen Van verdere doorontwikkeling zal dan waarschijnlijk ook geen sprake meer
zijn. Vanaf 1januari 2016 hebben we hiervoor ook geen WBSO meer ontvangen.

Bij de Tools hebben we gezamenlijk vastgesteld dat er voor wat betreft de stapelbox geen sprake is
van een “tweede ticket”. De gripband heeft dit ticket wel. Voor wat betreft deze twee innovaties

doen wij een beroep op het overgangsrecht. Naar onze mening kwalificeert de stapelbox op basis van

art. 34 lid 1 (het overgangsrechtartikel voor WBSO-activa). De gripband kwalificeert in verband met

het verleende octrooi op basis van 34d lid 2.

Wij hebben begrepen dat u van mening bent dat er sprake is van uitgroei. Hoewel de wettekst daar
ons inziens niet naar wijst en ook de parlementaire geschiedenis daar niets over vermeld, zijn wij
bereid in het kader van een integrale oplossing met uitgroei rekening te houden. Wij hebben de
uitgroei voor de stapelbox voor het jaar 2017 als volgt berekend:

een halfjaar 2016 (50%) x het ingroeipercentage 25% = 12,5%

stand 1/1/2017 = 87,5% (100% - uitgroei 2016 (12,5%) = 87,5%

stand 31/12/2017 = 62,5% (87,5% - uitgroei 2017 (25%)= 62,5

Gemiddeld nog voor (87,5% - 62,5%)/2 = 75% in de innovatiebox in 2017

FC 2017

In 2018 is dit op basis van gelijke systematiek 50% en in 2019: 25%.



Aangezien de gripband op basis van art. 34d lid 2 onder het overgangsrecht valt is er geen uitgroei in
2016. Op basis van de voorgaande systematiek bedraagt de uitgroei vanaf 2017 voor de
transportband:

stand 1/1/2017 = 100%

stand 31/12/2017 75% (100 - uitgroei 2017 (25%)

Gemiddeld nog voor (100% 75%)/2 = 87,5% ingegroeid in 2017

In 2018 is dit op basis van gelijke systematiek 62,5%, in 2019: 37,5% en in 2020: 12,5%

Nu het belang van beide producten gelijk kan worden geacht, ligt het voor de hand voor de uitgroei
van de bols de gemiddelde uitgroei van de producten te hanteren. Dit leidt tot de volgende
percentages:

2017: (75% + 87,5%)/2 = 81,25%

201$: (50% + 62,5%)/2 = 56,25%

2019: (25% + 37,5%)/2 = 31,25%

2020: (0% + 12,5%)/2 = 6,25%

Berekening voordeel Tools

Gezien het feit dat bols nog slechts beperkt kwalificeert en de aan de innovaties (de basis van onze
onderneming) toerekenbare voordelen als gevolg van de uitgroei snel dalen stellen wij voor het
percentage licht te verhogen van 30% uit de oude afspraak naar 35% van de EBIT van bols. Gezien
het financiële belang zal dit niet onoverkomelijk zijn voor u.

Solutions

De divisie Solutions verkoopt complete transportsystemen. Zoals u weet kopen wij veel onderdelen
in bij derden en worden deze door ons geassembleerd en bij de klant geïnstalleerd. De volledige
aansturing van het transportsysteem wordt door onze eigen software (zie hierna de Supply Chain
Software) gerealiseerd. Daarnaast voegen wij ook onze innovatieve stapetbakken en
transportbanden (zie hiervoor Tools) toe aan de producten. Op basis hiervan zijn wij van mening dat
deze transportsystemen kwalificeren voor de innovatiebox omdat wij hierin onze eigen innovatieve
software en tools hebben opgenomen. Zoals eerder in deze brief is weergegeven worden deze
software en tools met behulp van WBSO ontwikkeld en kwalificeren zij daarmee voor de
innovatiebox. Door de samenloop van deze innovatieve software en tools zijn wij in staat om deze
complete systemen aan te bieden. Zonder onze producten zijn wij niet in staat om een competitief
voorstel richting onze klanten neer te leggen. Daarom, maar mede ook gezien het feit dat de
systemen zonder de software niet werken is er sprake van samenhangende activa zoals deze in
artikel l2ba lid 1 letter b 7 zijn opgenomen. In bijlage 3 treft u de door u gevraagde kopie aan van de
interne calculatie van de meest recente offerte voor de levering van een integrale transportsysteem.
Deze calculatie is maatgevend voor alle offerten. De opbouw is gelijk voor alle door ons te leveren
systemen.



Berekening voordeel Solutions

In de als bijlage 6 bijgevoegde spreadsheet treft u tevens het voorstel aan voor de wijze van
berekenen van de innovatieboxwinst van het onderdeel Solutions. Anders dan in het oude verzoek
begrijpen wij dat u van mening bent dat er sprake is van een routinematige beloning. Wij willen
hiermee instemmen en hebben deze vastgesteld op 5% van de direct toerekenbare uren assemblage,
engineering en installatie (deze zijn overigens al inclusief de opslag voor indirecte kosten). Een

routinematige beloning voor de ingekochte onderdelen van derden achten wij niet op zijn plaats nu
onze leveranciers reeds in hun verkoopprijs (onze inkoopprijs) de winst van deze onderdelen hebben
verwerkt.

Wij begrijpen dat het geheel door u als relatief minder innovatief wordt beschouwd dan onze andere
activiteiten. Hoewel wij hier anders over denken, omdat immers onze innovaties de mogelijkheid
creeëren om deze systemen überhaupt te kunnen verkopen, willen wij ons constructief opstellen

door het aan de kwalificerende immateriële activa toerekenbare deel vast te stellen op 40%. We

begrijpen dat dit %age hoger ligt dan in het verleden, maar we houden hierbij rekening met het feit
dat de assemblage-, de engineering en de installatiewerkzaamheden al routinematig zijn beloond.
Overall kunnen we ook stellen dat het aan de R&D toerekenbare deel als % van de EBIT lager ligt dan

in de vorige afspraak.

Tot slot

Als bijlagen hebben wij onze berekeningen bijgevoegd. Aangezien de afspraak tot en met 2016 op

geconsolideerd niveau heeft plaatsgevonden, hebben wij geen vergelijkende cijfers opgenomen over

de periode 2010-2016.

Op basis van onze Horizontaal toezichtrelatie en langjarige samenwerking hoeft voor ons de afspraak
niet weer in de vorm van een vaststellingsovereenkomst gegoten te worden. Mede gezien de druk op
de publicatie van de kwartaalcijfers en de impact op de fiscale positie willen wij u verzoeken om deze
brief voor akkoord te tekenen. Natuurlijk kunt u erop vertrouwen dat wij deze afspraak gestand doen
op de wijze zoals wij altijd met elkaar hebben gedaan.

Met vriendelijke groet,

J. de Vries

CTC Bedrijfsadviseurs

Voor akkoord: Voor akkoord:

Namens de Belastingdienst:

G. Bates K.C. Jansen

CEO SC Group Grote Ondernemingen

Utrecht, 21 april 2017 Utrecht
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Bijlage 9: Totaaloverzicht innovatieboxvoordelen





Agenda

Overgangsrecht
> Vaststellingsovereenkomsten
> Aggregatieniveau

Nexusbreuk
> Doorontwikkeling

> Overige mededelingen

_____t
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Overgangsrecht bij iva voortgebracht in 2016

> Boekja ren véér 2017 -> altijd oude box
> Boekjaren vanaf 2017 -> huidige box (voor IVA vanaf 1 juli 2016) +

overgangsrecht voor IVA van voor 1 juli 2016
label: Grote belastingplichtige met één IVA

Tïckets .i& Welke box?
IVA ciet3, Octrooi — S&O

V66r 1/7/2016 Aangevraagd Ja

Véér 1/7/2016 Verleend Nee

Véér 1/7/2016 Nee Ja

Tussen 1/7-31/12/2016 Aangevraagd Ja

Tussen 1/7-31/12/2016 Verleend Nee

Tussen 1/7-31/12/2016 Nee Ja

1
Box_2014U-1

Nee Ja

Nee Ja

Nee Ja

Ja Nee

Nee Nee

Nee Nee

34d-2

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee’

Themadag innovatiebox 21 april 2017



Overgangsrecht bij volledige ingroei
> Uitgroei is gelijk aan îngroei

Belpi (îdeaalcomplex) volledig ingegroeid:

• Ingroei vanaf 2011 -> vier jaar -> 25% per jaar
• 2011 25%; 2012 50%; 2013 75%; 2014 ev 100%

• Uitgroei vanaf 2017-> vier jaar
• Echter! Rekening houden met periode vanaf 1 juli 2016
• 2017 62,5°h; 2018 37,5°h; 2019 12,5°h; 2020 0%

> Uitgroeiperiode niet per se gelijk aan GE-periode

__________________

Themadag innovatiebox 21 april 2017



Overgangsrecht bij onvolledige ingroei

Ook hier -> Uitgroei is gelijk aan ingroei

> BelpI (ïdeaalcomplex) nog niet volledig ingegroeid:
Ingroei vanaf 2014 in vijf jaar 20%

Themadag innovatiebox 21 april 2017
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Overgangsrecht bij onvolledige ingroeî
IngroeL nog niet vottooLd. en 34d lid 1
Stel: S-jaars in groei beginnend in 2014 / afspraak 25% E6(T/ boekjaar = koienderjaar/12b (nw) niet van toepossrng

1 2 3 4 5 & 7 12VOOR wetswijziging: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

EElT 1000 1100 1200 1500 1400 1500 1600 1700R&D 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%Xngroei 20% 40% 50% 80% 100% 100% 200% 200%jaarmoot 2014 50 55 60 65 70
jaarmoot 2015 55 60 65 70 75
jaarmoot 2015 60 65 70 75 30Jaarnoot 2017 65 70 75 80 55jaarmoot 2018

70 75 80 55jaarmoot 2019
75 50 55jaarmoot 2020

80 85jaarmoot 2021
85Netto 12b voordeel 50 110 180 260 350 375 400 425

2 350 375

1 2 S 4 5 6 7 12NA wetswijziging: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

EElT 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 170055 D 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%Ing roei 20% 40% 60% 50% 50% 30% 10% 0%jaarn,oot 2014 50 55 60 65 70
Jaarmoot 2015 55 60 65 70 75 0jaarrn oct 2016 60 32,5 35 37,5 40 0jaarm oct 2017 (ev) 0 0 0 0 0Netto 12b voordeel 50 110 180 162,5 175 112,5 40 C

75 0

Themadag innovatebox 21 aprH 2017



>Doorrol VSO-12b(oud) als beleidsbesluit van toepassing
• Kleinere belpl: zowel GO als MKB
• Geen marges: 2e ticket; uitbesteden; meer aggregatienïveau’s

> In alle andere gevallen nieuwe VSO(’s) afsluiten

> Drie VSO-templates
• 12b(oud);

• 34d-1;
• 12b(nw)

Vaststellingsovereenkomsten

Themadag innovatiebox 21 april 2017
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Aggregatieniveau bij afpeI-stuaties

> Meest passende aggregatieniveau

> Afhankelijk van feiten en omstandigheden

> Duidelijke voorbeelden:
• één R&D-afdeling voor gehele bedrijf + IP wordt in alle producten

toegepast -> EElT
• Als duidelijk te onderscheiden business units met R&D per

business unit -> BU-EBIT

> Bewijslast BelpI -> Goed onderbouwen -> VSO + Documenteren

> Risico! -> -> Bewijslast

Themadag innovatiebox 21 april 2017



Bij toepassen oude box -> geen nexusbreuk
• Beleidsbesluït -> geen nexusbreuk
• Grandfatherîng volgens 34d-1 -> geen nexusbreuk

> Bij toepassen nieuwe box -> wel nexusbreuk
Nexusbreuk: Kwalificerende Uitgaven / Totale Uitgaven

• Afpel-situatie: nexusbreuk bepalen aan de hand van de ingroei
• Gevolg: IVA gereed in 2017 en ïngroeï van 3 jaar wordt de
nexusbreuk bepaald aan de hand van de jaren 2015, 2016 en 2017
• Overgangsrecht: nexusbreuk kosten ipv uitgaven (jaren véôr
2017)

.,

Nexusbreuk

Themadag innovatiebox 21 april 2017



Voorbeeld nexusbreuk n afpelsituatie

IVA gereed in 2017, ingroei: 5 jaar
Kosten IVA: 2012: 8, 2013: 10 (10 kwal), 2014: 12 (10 kwal/2 niet
kwal), 2015, 15 (10 kwal/5 niet kwal), 2016: 8 (5 kwal/3 nïet-kwal)
Uitgaven: 2017: 9 (5 kwal/4 niet-kwal)

Nexusbreuk: uitgaven (2017) en kosten
die zien op het IVA dat is voortgebracht

(2013, 2014, 2015 en 2016)
in 2017

Kwalifîcerende kosten/uitgaven: 10+ 10 + 10 + 5 + 5 = 40
Totale kosten/uitgaven: 10+ 12 + 15 + 8 + 5 = 49
Nexusbreuk = 40 * 1,3 / 49 = >1

Let op! In dit voorbeeld tellen de kosten uit 2012 dus niet mee!

i1. -
Themadag innovatiebox 21 april 2017
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Nexus-breuk

DGA in Houdster/Werk-structuur zonder FE

R&D en WBSD in werkmaatschappîj

DGA doet ook aan R&D -> Uitbesteden aan gelieerde partij?

• Nee! Mits DGA werkzaamheden ten behoeve van
werkmaatschappij verricht

• Indicatoren: fictiefloon regeling en doorbetaaldloonregeling

• Management fee/fictief loon splitsen in R&D vs non-R&D
werkzaamheden

Themadag innovatiebox 21 april 2017



Doorontwikkelen aangekocht IP (zonder l2ba-5)

Voorbeeld: gekocht IP 100 en doorontwikkeld in 2017: 20 kosten

Voordeelberekening (zonder l2ba-5)

• Brutovoordeel 50 -1- 10 (afschrïjvïng IP 100 over 10 jaar) -1- 20
(kosten) = 20

• Nexusbreuk = uitgaven 2017 * 1,3 / (uitgaven 2017 +

aankoopprijs) = 26/120

• Boxvoordeel = 26/120 * 20 = 4,33

Themadag innovatiebox 21 april 2017



DoorontwkkeIen aangekocht IP (met l2ba-5)
l2ba-5 als tegemoetkoming -> Harde knip gekocht IP (prijs 100) en

doorontwikkeling (kosten/uitgaven 20)

Voorbeeld:
• Behandeling gekocht IP: afschrijving (stel 10) + beloning bijv. roi

van 5% (5) 15

• Voordeel nieuwe box -> 35 (50 Brutovoordeel -1- 15 afschrijving
en belonïng gekocht IP) -1- 20 doorontwikkelkosten 15

• Nexus = 20 * 1,3/20 = >1

• Boxvoordeel = 15

Themadag innovatiebox 21 april 2017



Afpelmethode nïet toepasbaar op verkoop van IP los van
onderneming

> Twee boxregimes naast elkaar op verkoopsom (oud en nieuw)

> Haak altijd de CTC aan

Verkoop IP

Themadag innovatiebox 21 april 2017



Programmatuur

Spraakgebruik is maatgevend

> Programmatuur -> Software

Maar: S&O blijft altijd vereist

Themadag innovatebox 21 april 2017



Van Commerdële naar flscale EBIT

> Uitgangspunt voor nieuwe VSO is de fiscale EBIT

> Maar! Niet te star -> uïtzonderingen zijn mogelijk

> Bal ligt bij belastingplichtige -> comply or explain

> Let op!

Verschillen commercieel/fiscaal, bijv. willekeurige afschrijving

Themadag innovatiebox 21 april 2017
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• Innovatiebox

Belastingdienst

Uitwerking casus
SC Groep



Let op het beeld uit de consolidatiestaten
- Holdingresultaat wordt steeds slechter
- Toename EBIT bij de divisies met het hoogste R&D belang:

- Verschuiving? -> aandacht voor allocatie

Holdingkosten

Holding Solutions Software Tools
2013 70.000 2.082.600 1.910.000 3.010.000
2014 30.000 2.152.020 2.940.000 3.060.000
2015 10.000 2.360.280 4.220.000 3.210.000
2016 -540.000 2.258.464 3.660.000 3.360.000
2017 -1.070.000 2.314.000 3.680.000 3.360.000
2018 -810.000 2.378.792 5.160.000 2.400.000
2019 -1.110.000 2.452.840 6.140.000 1.850.000



Software - Nexusberekening
Berekening per iva

Stappenplan:
- Wat zijn R&D werkzaamheden?
- Bepaal de ontwikkelingsduur
- Bepaal de niet-kwalificerende uitgaven per jaar
- Bepaal de kwalificerende uitgaven per jaar
- Bepaal de totale uitgaven per jaar
- Berekening van de Nexusbreuk

r -‘4:
‘1
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Stap 1: wat zijn R&D werkzaamheden?

Alle werkzaamheden die verricht worden in het kader van het
voortbrengen van het kwalificerende iva.

Begrip is dus ruimer dan WBSO-werkzaamheden.

Casus: dus ook debuggen en testen



Stap 2: bepaal de ontwikkelingsduur

Ontwikkelingsduur is in principe gelijk aan ingroeiperiode.
Ideaalcomplex

Overgangsrecht: niet verder terug dan 2013 (= 4 jaren < 2017)

Casus: ingroeiperiode 4 jaar ->

ontwikkelingsduur ook 4 jaar ->

dus meenemen kosten van 2014 tot en met 2016 en
uitgaven 2017



Stap 3: bepaal de nïet-kwalificerende uitgaven
De niet-kwalificerende uitgaven (K) bestaan uit:
a) aankoop van IP
b) intragroep R&D uitbesteding. Groepsbegrip art. lOa lid 4 Vpb

Casus:
a) aankoop van IP in 2014

-> verschil tussen kosten (t/m 2016) en uitgaven (2017)
-> impact van afschrijvingstermijn

b) inclusief debuggen en testen (zie stap 1)



Stap 3a: aankoop van IP (+ mpact afschr.duur)

Afschr. 5jaar

Koopsom 2014

Nabetahng 2015

Nabetaling 2016

Impact op Nexusbreuk:

Kosten 2014t/m 2016 € 4.803.333

Uitgaven 2017 e.v. 0

Verhoging Tot. Uitgave (en geen Kwal. Uitg.) € 4.808.333

2017

1.200.000 €

337500 €

533.333 €

2.070.833 €

2018

1.200.000

337.500

533.333

2.070.833 € 8.950.000

Afschr. 3faar

Koopsom 2014

Nabetaling 2015

Nabetaling 2016

6.000.000

1.350.000

1.600.000

8.950.000 €

€

€

€

2.000.000 € 2.675.000 €

Impact op Nexusbreuk:

Kosten 2014 t/m 2016 € 8.950.000

Uitgaven 2017 e.v. 0

VerhogingTot. Uitgave (en geen Kwal. Uitg.) € 8.950.000

€ 6.000.000 €

€ 1.350.000

€ 1.600.000

€ 8.950.000 €

2014 2015 2015

1.200.000 € 1.200.000 € 1.200.000 €

€ 337.500 € 337.500 €

€ 533.333 €

1.200.000 € 1.537.500 € 2.070.833 €

€

€

€

€

2014

2.000.000 €

€

2015

2.000.000

675.000

20172016

2.000.000

675.000

1.600.000

4.275.000 €

2018

€ - € 8.950.000



Stap 3b: intragroep R&D uitbestedïng

Bijlage 3 specificatie R&O kosten SC Group (onderdeel Software)

WUSO WBSO 2014 2015 2016 FC2017
verkregen gerelateerd

SCBV Nederland Ontwerp +programmeren ja
SCBV Nederland Testen nee
SCHV Nederland Debugging nee
SC BV Nederland Overige R&D activiteiten ja
SCGmbh Duitsland Testen nee

FSC Sro Polen Programmeurwerkzaamheden nee
SCSr0 Polen Debugging nee
Softwarehouse Nederland Ondersteuning programmeren nee

ja 4.500.000 4.650.000 4.800.000 4.900.000
nee 850.000 960.000 860.000 770.000
nee 610.000 450.000 740.000 670.000
ja 590.000 400.000 370.000 450.000
nee 620.000 540.000 670.000 650.000
ja 2.130.000 2.080.000 2.010.000 1.870.000
nee 670.000 710.000 690.000 730.000
ja 860.000 1.040.000 960.000 1.010.000

10.830.000 10.830.000 11.100.000 11.050.000

— Li

t

3.420.000 3.330.000 3.370.000 3.250.0001 16.760.0001Niet kwahficerend



Stap 4: bepaal de kwalificerende uitgaven

De kwalificerende uitgaven (K) bestaan uit:
a) Uitgaven door de belastingplichtige
b) Uitgaven aan derden

Bijlage 3 specificatie R&D kosten St Group (onderdeel Software)

WSSO WBSO 2014 2015 2016 FC2017

verkregen gerelateerd

SC BV Nederland Ontwerp + programmeren ja ja 4.500.000 4.650.000 4.800.000 4.900.000

SCBV Nederland Testen nee nee 850.000 960.000 860.000 770.000

SCBV Nederland Debugging nee nee 610.000 450.000 740.000 670.000

SCBV Nederland OverigeR&Dactivteiten ja ja 590.000 400.000 370.000 450.000
SCGmbh Duitsland Testen nee nee 620.000 540.000 670.000 650.000
SCSro Polen Programmeurwerkzaamheden nee ja 2.130.000 2.080.000 2.010.000 1.870.000

SCSro Polen Debugging nee mee 670.000 710.000 690.000 730.000

Softwarehouse Nederland Ondersteuning programmeren nee ja 860.000 1.040.000 960.000 1.010.000

10.830.000 10.830.000 11.100.000 11.050.000

Kwalificerend 7.410.000 7.500.000 7.730.000 7.800.0001 37.440.0001



:

Stap 5: bepaal de totale uËtgaven

Berekening uitgaven

Niet kwalifïcerend:

iva 2017

Aankoop IP

IC R&D

Kwalificerend:

Totale uitgaven

4.808.333

16.760.000

37.440.000

59.008.333



Stap 6: berekening de Nexusbreuk

Teller
Noemer

Kwalîficerende uitgaven (K)
= Totale uitgaven (T)

Uplïft van 30%: 130°h X K/T

Nexus K

T

37.440.000

59.008.333

mci uplîft

63%

82%



Entreprene u rsfu nctie
Marketing & Sales (strategisch)
toere kenbaar aan R&D

in omzet begrepen IP voor 30-6-1 6
IR 1-7-16 fin 31-12-16
IPna 1-1 -2017
IR totaal

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

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

Wexuscoaecte (over IR gereedgekomen na 30/06/16)

Kwalificerende lnnovatieboxwinst

37.440,000
59M08.333

63%
130%

NVF 82%

-72.519

• r
Estîmates
Kwalificerende EBIT

20161 201h
3.660.000 3.680.000

25,00% 25,00%
45,00% 45.00%
30,00% 30,00%

875% 62,5%
12,5% 12,5%
0,0% 25,0%
100% 100%

960150 690.000
137.250 138.000

0 276.000
1.098.000 1.104.000

L
1.098.000 1.031.481

4,



Aankoop van IP: alternatief

Als het IP “geknipt” kan worden kan l2ba Iïd 5 van toepassing zijn:

-> geen effect voor Nexus
-> wel verdient het IP een eigen beloning (ROA?)



1
bols

- Geen WBSO meer vanaf 2016

- Eerst 34d lid 1 (iva gereedgekomen voor 1-
Stapelbox als de gripband

- In 2021 wordt lid 2 omgenummerd naar lîd
onder toekomstig lid 1 vallen.

7-2016) zowel voor

1: Stapelbox kan dan



Ingroei / uïtgroeisystematiek

Situatie op basis van wettekst voor 1-1-2017

Berekening uitgroei Stel ingroei 25% per jaar

Gereedgekomen in 2013 2016 2017 2018 2019 2020

2012 25%

2013 25% 25%

2014 25% 25% 25%

2015 25% 25% 25% 25%

2016 25% 25% 25% 25%

2017 25% 25% 25% 25%

2018 25% 25% 25%

2019 25% 25%

2020 25%

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



Ingroei / uitgroeisystematiek
Situatie op basis van wettekst vanaf 1-1-2017

Berekening uitgroei

Gereedgekomen in

2012 25%

2013 25% 25%
2014 25% 25% 25%
2015 25% 25% 25%
2016 le helft 12,5% 12,5%
2016 2e helft 12,5% 12,5%
2017 25% 25%
2018 25%
20i9 25%
2020

_______________________________________________

25%

100%

1.

,.

M
..

. .

Stel ingroei 25% per jaar

2015 2016 2017 2018 2019 2020

25%

12,5%

12,5%

25%

25%

12,5%

12,5%

25%

25%

25%

Totalen uitgroei

100% 100% 100% 100% 100%

37,5% 62,5% 87,5% 100,0%



CONCEPTIFILENR 2077-##RAVNR ##

Vaststellinqsovereenkomst Innovatiebox

[OPMERKING: Deze vaststellingsovereenkomst is bedoeld voor vastlegging van de toepassing van
art 12h (nieuw). Sommige van de genoemde elementen in deze overeenkomst zijn optioneel en
veîwijderbaar indien niet van toepassing. Veiwijderingen wel graag toellchtenJ.

20770574 Handreiking Vaststellingsovereenkomst art 72b (nieuw)



CONCEPT/FILENR 2Q17-## RAV NR ##

Inleiding

1.1 Partijen

Belanghebbende:

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

gevestigd aan de ##STRAAT / POSTCODE## te ###PLAATS###, hierna te noemen ##NAAM
KORT## of Partij A”, te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw #########, bijgestaan door
gemachtigde, zoals blijkt uit de aan deze overeenkomst gehechte machtiging en

• de BelastingdiensU##GO / MKB#/ kantoor ####, hierna te noemen Belastingdienst of ‘Partij B”,
gevestigd aan de ##STRAAT / POSTCODE## te ###PLAATS###, te dezen vertegenwoordigd door
de heer/mevrouw #########, bijgestaan door de heet/mevrouw #######,

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

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

1.2 Beschrijving van de onzekerheid

Partij A wenst van partij B zekerheid te verkrijgen over de voorwaarden waaraan moet worden
voldaan en over de methodiek die kan worden toegepast om invulling te geven aan de toepassing van
de artikelen 12b t/m l2bg en artikel 34d van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna te
noemen: de lnnovatiebox).

1.3 Overleg en correspondentie

Tussen ##NAAM KORT## en de Belastingdienst heeft overleg plaatsgevonden met het doel om te
bepalen of, en zo ja in welke mate, de in de jaren 20## t/m 20## behaalde kwalificerende voordelen
onder de werking van de artikelen 12b t/m l2bg en artikel 34d van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 vallen. Aan de totstandkoming van deze overeenkomst is het volgende
voorafgegaan:

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

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

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

20770574 Handreiking Vaststellingsovereenkomst art 72b (nieuw) 2



CONCEPT/FILENR 2017-## RAVNR ##

II Inhoud van de overeenkomst

11.1 Beschrijving Ondernemingsactiviteiten

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

• BESCHRIJVINGEN BEDRIJFSACTIVITEITEN, FUNCTIES & AFDELINGEN,
• VERDIENMODEL
• AANTALLEN MEDEWERKERS
• ETC.

Hier kan ook een korte, zakelijke, samenvatting worden opgenomen met verwijzing naar in een bijlage
opgenomen correspondentie met de uitgebreidere in formatie.
################

11.2 Beschrijving innovatie

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

• OMVANG EN SPECIFICATIE R&D KOSTEN,
• AANTAL MEDEWERKERS, DATZICH MET R&D BEZIGHOUDT
• PLAATS R&D FUNCTIE IN ONDERNEMING,
• ALGEMENE BESCHRIJVING ZELF VOORTGEBRACHTE IMMATERIËLE ACTIVA

(MEER GEDETAILLEERD INGE VAL VAN 1-IVA, COST-PLUS OF START-UP)
• HOEVEEL WBSO,
• BESCHRIJVING PA TENTEN EN OVERIGE JURIDISCHE TICKETS
• RELATIE/SAMENHANG TUSSEN WBSO EN JURIDISCHE TICKETS
• ANDERE EXTERNE VALIDATIE (AWARDS, PUBLICATIES)
• ETC.

11.3 Omvangscriterium

[BIJ EEN KLEINERE BELASTINGPLICHTIGE

##NAAM KORT## kwalificeert als een kleinere belastingplichtige als bedoeld in artikel l2ba, lid 2,
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Over ##eerste boekjaar met toepassing artikel 12b
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (nw)## en de 4 voorafgaande boekjaren tezamen zijn de
volgende voordelen en netto-(groeps)omzetten behaald als bedoeld in artikel l2ba, lid 2, onderdeel a,
respectievelijk, onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

prognose
huidig

boekjaar
(t) t -1 t -2 t -3 t -4) Som

Netto-omzet

Voordeel

[BIJ EEN GROTE BELASTINGPLICHTIGE

##NAAM KORT## kwalificeert niet als een kleinere belastingplichtige als bedoeld in artikel l2ba, lid
2, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, omdat ##NAAM KORT## over ##eerste boekjaar
met toepassing artikel 12b (nw) van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969## en de vier

20170514 Handreiking Vastste!Iingsovereenkomst art 72b (nieuw) 3



CONCEPT/FILENR 2017-## RAV NR ##

voorafgaande boekjaren tezamen een voordeel als bedoeld in artikel l2ba, lid 2, onderdeel a, van de
Wet op de vennootschapsbelasting 1969, heeft gerealiseerd van € 37.500.000 of meer OF gedurende
die boekjaren ##NAAM KORT## dan wel de groep waarvan zij gedurende die boekjaren deel
uitmaakte een netto-omzet als bedoeld in artikel l2ba, lid 2, onderdeel b, van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, heeft behaald die gelijk of hoger is dan € 250.000.000.]

II .4 Kwalïficerende immateriële actïva

##NAAM KORT## heeft de economische eigendom van één of meer zelf voortgebrachte
kwalificerende immateriële activa als bedoeld in artikel 12b van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969.
Deze kwalificerende immateriële activa zijn voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor
één of meer S&O-verklaringen zijn afgegeven aan ##NAAM KORT##.

[BIJ EEN GROTE BELASTINGPLICHTIGE

Indien ##NAAM KORT## een belastingplichtige is als bedoeld in artikel l2ba, lid 1, onderdeel b, van
de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, is in aanvulling daarop sprake van ## AANVULLEN:
door ##NAAM KORT## VOORTGEBRACHTE PROGRAMMATUUR, ## AANVULLEN: een aan Partij
A verleend OCTROOI / KWEKERSRECHT / HANDELVERGUNNING GENEESMIDDEL /
AANVULLEND BESCHERMINGSCERTIFICAAT / GEBRUIKSMODEL / EXCLUSIEVE LICENTIE OF
een door Partij A aangevraagd OCTROOI / KWEKERSRECHT (TOELICHTEN) ##.

[OPTIONEEL] Indien sprake is van samenhangende activa ex artikel l2ba, lid 1, onderdeel b, onder
7°, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969: ##AANVULLEN deze samenhang beschrijven /
toel ichten##

De kwalificerende voordelen uit deze kwalificerende immateriële activa kunnen onder de werking van
de Innovatiebox gebracht worden. De betreffende kwalificerende immateriële activa vallen niet onder
de uitzonderingen opgenomen in artikel l2ba, lid 6, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

11.5 Voordelen uit hoofde van kwalificerende immateriële activa

11.5.1 Aggregatieniveau voordeelbepaling
Voor zover de kwalificerende immateriële activa zijn voortgebracht na 30 juni 2016, is bij ##NAAM
KORT## op het laagst mogelijke aggregatieniveau en op de meest passende wijze bepaald wat de
met de kwalificerende immateriële activa samenhangende voordelen zijn. Hierbij is rekening
gehouden met de aard van de onderneming en het speur- en ontwikkeling swerk dat tot de
kwalificerende immateriële activa heeft geleid.
[AANVULLEN:

• welke overwegingen hebben hierbij een rol gespeeld, en
• tot welke conclusie heeft dat geleid?]

11.5.2 Methode voordeelbepaling

11111111111111 ftltll######
• BESCHRIJVING METHODIEK VAN BEREKENING VOORDEEL (BIJV. AFPELBENADERING OF
COS T-PLUS) als bedoeld in artikel 72bb, lid 2, van de Wet op de vennootschapsbelasting 7969,

• AANSLUITING TE HANTEREN OPERATIONELE WINSTEN PER SAMENHANGENDE GROEP
VAN IVA OP AANGIFTE,

• [OPTIONEELJ INVULLING GEHANTEERDE BEGRIPPEN, ZOALSBIJV. GEHANTEERDE
OMZET, VERWERKING EVENTUELE RETOUREN EN DISCOUNTS, VALUTARESULTATEN ETC.

• NADERE IN VULLING UIT OPERATIONELE WINSTEN PER SAMENHANGENDE GROEP VAN
IVA TE ELIMINEREN ELEMENTEN (BUITENLANDSE WINST, NIET KWALIFICERENDE
ACTIVITEITEN ETC., BEHANDELING BUITENGEWONE BATEN & LASTEN),

20170574 Handreiking Vaststellingsovereenkomst art 12b (nieuw) 4
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• ONDER VERDELING KERNFUNCTIES IROUTINEFUNCTIES & GEHANTEERDE
WEGINGSFA CTOREN, BIJV. VERWIJZING NAAR BES TAANDE BB DOCUMENTATIE
(CONSISTENTIE DUIDING FEITEN,

• ETC.
################

BIJ TOEPASSING AFPELMETHODE:

Bij bepaling van de voordelen zal de operationele winst (de EBIT) van ##NAAM KORT## als startpunt
worden genomen. Deze operationele winst zal worden bepaald op fiscale grondslagen.

[OPTIONEEL] Voor zover er voorafgaand aan deze vaststellingsovereenkomst een andere grondslag
is gehanteerd, hebben partijen de volgende elementen geïdentificeerd die mogelijk invloed hebben op
de totaalwinst. [##AANVULLEN##] Deze effecten zullen zo in de berekening van de operationele
winst worden verwerkt dat er geen sprake is van mismatches tussen de voorgaande en de huidige
grondslag.

Een gedeelte van deze operationele winst is toegerekend aan artikel 12b van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969. Deze allocatie is gebaseerd op een relatieve weging van de
onderkende functies. Het hierbij gehanteerde aggregatieniveau is daarbij als volgt
bepaald:[##verwijzen naar Il.5.1##]

De operationele winst wordt - indien van toepassing - bijgesteld voor o.a.
- resultaten die naar hun aard niet kwalificeren voor toepassing van de lnnovatiebox (overige
werkzaamheden);
- baten en lasten die op grond van de wet zijn vnjgesteld van de heffing van
vennootschapsbelasting);
- buitenlandse winsten of resultaten waarvan de belastingheffing is toegewezen aan het situsland op

grond van artikel 75e van de Wet op de vennootschapsbelasting 7969 of een belastingverdrag;
- correcties op de Nederlandse winst van Partij A in wat voor vorm dan ook op basis van het arm’s

Iength beginsel.
De vaststelling van het voordeel (het aan de Innovatiebox toerekenbare gedeelte van de operationele
winst van ##NAAM KORT##) is ontleend aan het gedachtegoed van de verrekenprijzen en meer in
het bijzonder aan een functionele analyse op hoofdlijnen. De genoemde analyse heeft exclusief
betekenis voor de toepassing van deze afspraak hetgeen inhoudt dat er geen uitspraak wordt gedaan
door Partij B ten aanzien van de gehanteerde verrekenprijzen.

11.5.3 Kwalificerende voordelen
Voor het bepalen van de kwalificerende voordelen worden de voordelen uit kwalificerende activa
verminderd met de drempel (11.6) en vermenigvuldigd met de nexus-breuk (11.8).
In de als Bijlage opgenomen Excel-spreadsheet ‘##NAAM SPREADSHEET##’ is de berekening van
de drempel (11.6), de “Nexus-breuk” (11.8) en het aan de Innovatiebox toerekenbare voordeel
opgenomen waarin is uitgegaan van de bovenstaande verdeling van de Operationele winst per
immaterieel activum ofsamenhangende groep van immateriële activa.
Deze Excel-spreadsheet maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

11.6 Voortbrengingskosten

Partijen zijn overeengekomen de jaarlijkse voortbrengingskosten (drempel) als volgt te berekenen:

## BESCHRIJVING SYSYTEMATIEK BEREKENING ##. DE DREMPEL VOORTBRENGINGSKOSTEN
WORDT OP HETZELFDE AGGREGATIENIVEAU BEPAALD ALS HET NIVEAU DAT IS GEKOZEN BIJ
BEPALING VAN DE KWALIFICERENDE VOORDELEN IN PARAGRAAF 11.5.1 HIERVOOR.

OPMERKING: Alleen bruikbaar bij ideaalcomplex, dus bijv. !jJt bruikbaar bij 7-IVA benadering, cost-plus
en startup

20770574 Handreiking Vaststellingsovereenkomst art 72b (nieuw) 5
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Uitgaande van een going-concern situatie, waarbij Partij A op continue basis nieuwe kwalificerende
immateriële activa blijft ontwikkelen, dan wel bestaande kwalificerende immateriële activa blijft
doorontwikkelen, zullen in ieder jaar kwalificerende immateriële activa worden voortgebracht. Uitgaande
van een dergelijk ideaalcomplex zijn partijen overeengekomen dat de jaarlijkse R&D-kosten geacht
worden een benadering te zijn van de met deze immateriële activa samenhangende
voortbrengingskosten.

Indien in enig jaar uit hoofde van bovenstaande voordeelbepaling een negatief voordeel wordt
toegerekend aan de Innovatiebox (m.a.w. een “R&D-verlies” als bedoeld in artikel l2bc, lid 1, onderdeel
d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969), wordt dit negatieve voordeel in een volgend jaar
bijgeteld bij de drempel, doch niet bij de berekening van het bruto voordeel. Hierdoor wordt het negatieve
voordeel via de drempelberekening ingelopen voordat toerekening van latere voordelen aan de
Innovatiebox kan plaatsvinden.

Daarnaast zijn ter zake van de in de periode voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze
overeenkomst resterende verrekenbare verliezen — in afwijking van het hierboven genoemde — voor de
toerekening van eventuele voortbrengingskosten de volgende nadere afspraken gemaakt:

##BESCHRIJVING NADERE AFSPRAKEN OVER DE BEHANDELING VAN OUDE R&D-VERLIEZEN##

11.7 ingroe!

OPMERKING: Alleen bruikbaar bij ideaalcomplex, dus buy, niet bruikbaar bij 1-IVA benadering, oost-plus
en startup

Overeengekomen is ## BESCHRIJVING SYSTEMATIEK VAN INGROEI ##. Achtergrond van deze
ingroei is de aanwezigheid van voordelen welke toerekenbaar zijn aan immateriële activa die zijn
voortgebracht voor 1juli 2016 (het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 12b t/m l2bg en 34d van de
Wet op de vennootschapsbelasting 1969). De ingroei is een afspiegeling van de mate waarin de
voortgebrachte kwalificerende immateriële activa aan de winst gaan bijdragen, en is afgeleid van de
economische levensduur van deze activa.
[OPMERKING: Indien in een eerdere vaststellingsovereenkomst over de toepassing van artikel 12b (oud)
reeds afspraken zijn gemaakt over de ingroei, zijn die afspraken in beginsel leidend voor de huidige
ingroei.]

11.8 “Nexus-breuk”

De Nexus-breuk zal jaarlijks worden bepaald op hetzelfde aggregatieniveau van kwalificerende
immateriële activa dat eveneens is gehanteerd bij bepaling van de voordelen uit kwalificerende
immateriële activa onder 11.5.1, met inachtneming van het in artikel l2bb van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 bepaalde. Dit breukdeel is voor de vier boekjaren jaren voorafgaand aan
het boekjaar dat aanvangt op of na 1januari 2017, me.t inachtneming van artikel 34d, leden 3 en 4, van
de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, vastgesteld op: ####.
[AANVULLEN MET KORTE BESCHRIJVING RELEVANTE FACTOREN VOOR DE NEXUS
BEREKENING]
[AANVULLEN INDIEN MEERDERE NEXUSBREUKEN VAN TOEPASSING ZIJN]

[OPMERKING. OOK OPNEMEN ALS DE NEXUSBREUK 115. DAARBIJ KORT AANGEVEN WAAROM
DAT ZO IS (GEEN UITBESTEDING AAN VERBONDEN LICHAMEN, GEEN VERWORVEN IVA ETC.)],

11.9 Wijze van verwerking

##NAAM KORT## zat in haar aangiften vennootschapsbelasting verwijzen naar deze overeenkomst en
daarin de Innovatiebox toepassen conform de in deze overeenkomst opgenomen afspraken, met
gebruikmaking van de in de Bijlage opgenomen spreadsheets, welke jaarlijks zal worden aangepast naar
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de actuele cijfers.

11.10 Administratieverplichtingen

##NAAM KORT## zal een passende administratie voeren als bedoeld in artikel 12bg van de Wet op
de vennootschapsbelasting 1969. Naast een administratie als bedoeld in artikel 24, lid 1, van de Wet
vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen zal hierin in ieder geval
worden opgenomen:

• een jaarlijks aangepaste berekening inzake het omvangscriterium als bedoeld in par. 11.3;
• een overzicht van de kwalificerende immateriële activa als bedoeld in par. 11.4;
• een onderbouwing van het gekozen aggregatieniveau als bedoeld in par. 11.5.1;
• een onderbouwing van de gekozen methode voor de voordeelbepaling als bedoeld in par. 11.5.2;
• een onderbouwing van de berekening van de Nexus-breuk als bedoeld in par. 11.8;
• de spreadsheets als bedoeld in par. 11.9, alsmede de daaraan ten grondslag liggende gegevens;

11.11 Consequenties Toepassing Overgangsrecht (artikel 34d)

Indien het overgangsrecht ex artikel 34d van toepassing is:
[##AANVULLEN / TOELICHTEN
a. verwijzen naar lopende VSO onder artikel 12b (oud)b. waarbij voor de uitgroei vanaf 1juli 2016 wordt
aangesloten bij de eerder gehanteerde ingroei Ç’uitgroei is ingroei”).##]

[OPTIONEELJ
Indien het overgangsrecht ex artikel 34d van toepassing is en er is geen lopende VSO onder artikel 12b
(oud):
##AANVULLEN / TOELICHTEN
a, consequenties opnemen inzake onderhavige overeenkomst en mogelijke lopende
vaststellingsovereenkomst inzake artikel 12b (oud), (‘uitgroei is ingroei”) en
b. onderbouwing mogelijke toepasbaarheid overgangsrecht.##
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III Nadere voorwaarden en afspraken

111.1 Kritische veronderstellingen

• De in Onderdeel II van deze overeenkomst beschreven feiten en omstandigheden ondergaan
geen wezenlijke verandering.

• Ingeval artikel l2be van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is en er toe
leidt dat afdeling 2.3 van die Wet geen toepassing meer vindt ten aanzien van een immaterieel
activum, is in alle gevallen sprake van een wezenlijke verandering.

• lngeval van een overdracht of vervreemding van (een deel van) kwalificerende immateriële activa
treden partijen in overleg om de eventuele consequenties (waaronder de behandeling van
voortbrengingskosten) voor toepassing van de lnnovatiebox te bespreken.

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

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

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

111.2 Geldigheidsduur van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar, en geldt uitsluitend voor de jaren 20## t/m 20##
[OPMERKING; de maximale looptijd van de overeenkomst is het jaar van het sluiten van de
overeenkomst, plus drie jaar. In voorkomende gevallen aansluiten bij de resterende looptijd van de
VSO inzake artikel 12b (oud)]. In het laatste jaar van de overeenkomst zal de overeenkomst worden
geëvalueerd en zal besproken worden of de overeenkomst verlengd kan worden en zo ja, of er
wijzigingen nodig zijn. In geval van een eventuele verlenging zullen eventueel aanpassingen worden
gepleegd in verband met voortgeschreden inzichten, gewijzigde feiten en omstandigheden en
gewijzigde wet en jurisprudentie.

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

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

verandering ondergaan of indien niet langer wordt voldaan aan kritische veronderstellingen, tenzij
partijen in onderling overleg een aanpassing van de afspraak overeenkomen. Belangrijke
wijzigingen in het feitencomplex zullen door ##NAAM KORT## zo spoedig mogelijk worden
gemeld na het optreden van de wijziging.

111.3 Overige omstandigheden

• De in deze overeenkomst ingenomen standpunten werken uitsluitend voor de toepassing van de
artikelen 12b t/m l2bg en 34d van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Er kunnen aan
deze overeenkomst geen rechten worden ontleend voor de heffing van vennootschapsbelasting
buiten het kader van de artikelen 12b t/m l2bg en 34d van de Wet op de vennootschapsbelasting
1969 of voor de heffing van andere belastingmiddelen.

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

• Partij A zal geen beroep doen op één van de uitzonderingsclausules van artikel 14, lid 2,
onderdeel e, van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen ten
aanzien van de in deze vaststellingsovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen begrepen
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informatie.
• Indien Partij A zich niet houdt aan de in deze overeenkomst gemaakte afspraken dan kan Partij B

(a) nakoming van de afspraken eisen en dienovereenkomstig aanslagen over de desbetreffende
jaren opleggen, (b) deze overeenkomst in overleg met Partij A aanpassen dan wel (c) deze
overeenkomst beëindigen, zulks ter keuze van Partij 5.

• Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
• Enig geschil tussen partijen aangaande de werking van deze overeenkomst zal uitsluitend worden

voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
• Partijen verklaren deze overeenkomst te hebben getekend nadat zij voldoende bedenktermijn

hebben gehad.
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IV Ondertekening

Aldus in drievoud opgemaakt te ##PLAATS##,

Voor akkoord

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

datum en plaats:

Voor akkoord

De heet/mevrouw ###l####### De heer/mevrouw ###########
namens de inspecteur van de Belastingdienst/##MKB/GO##/ kantoor ####,

datum en plaats:

[OPTIONEELJ1 -.

namens de Belastingdienst / CTC (Innovatiebox),

datum en plaats:

[OPMERKING: deze overeenkomst wordt namens de Belastingdienst in beginsel ondertekend door
de klantcoördinator, de bij de uitvoering van de Innovatiobox betrokken belastingdienstmedewerker,
en — indien van toepassing - de 2e handtekeningzetter namens de CTC / Innovatiebox]

Bïjlagen: spreadsheets Model toepassing Innovatiebox over de jaren 20## t/m 20##
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20170607 Innovatiebox spreadsheet 2017 tbasisbestand) 2017-06-07

Actuals 20101 20111 2072I 20731 2074I 2075I 2OI6IINTEVULLEIOmzet 22.500000 23.625.000 24.806.250 26.046.563 27.348.891 28.716.335 30.000.000
f: Cost of Goods Sold (integrale kostprijs) -13000.000 -13.650.000 -14.332.500 -15.049.125 -15.801.551 -16.591.660 -17.000.000
Bruto Marge 9.500.000 9.975,000 10.473,750 10.997.438 11.547.309 12,124.675 13.000.000

:R&Dkosten — -2.250.000 -2.362.500 -2.480.625 -2.604.656 -2.734.889 -2.871.634 -3.000.000
: Sales & Marke6ng kosten

- -

-.-

-2.500.000 -2,625.000 -2.756.250 -2.894.063 -3.038.766 -3.190.704 -3.500.000
: Overhead / HQ / GM -1.500.000 -1.575.000 -1.653,750 -1.736.438 -1.823.259 -1.914.422 -2.000,000
: correctie naar fiscale EBIT 0 0 0 0 0 0 0
niet tot de grondslag behorende elementen 0 0 0 0 0 0 0 -—

BIT
- 3.250.000 3.412.500 3.583.125 3.762.281 3.950.395 4.147.915 4.500.000

KwekflcerendeE6lT 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
waliticerende EBIT 3.250.000 3.412.500 3.583.125 3.762.281 3.950.395 4.147.915 4.500.000

aan ivuijnematige functies
elonlngprodudie

, - 650.000 682.500 716.625 752.456 790.079 829.583 850.000 5%etoning roulinematige sales & distributie 450.000 472.500 496.125 520.931 546.978 574,327 600.000 2%
eloning
e vertlelen pverkemft,ncties (=restwinstfresidual profit. 2.150.000 2,257,500 2.370.375 2.488.894 2.673.338 2.744.005 3.050.000

ntrepreneursfunctie -— . - 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
arketing & Salea (strategisch) -

, - 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% -e kemfunctie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
erekenbaar aan R&D 35,00% 35,00%I 35,00%I 35,00% 35,00%’ 35,00%I 35,00%’

In omzet begrepen IP voor0l-07-207C 40,0% 40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5
IPna 01-01-2070 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 700,0% 700,0% 700,0%
IPtotaal

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

1/ertaling naar EBff-splïtsing:
IPvoorOl-01-2010 - 14,00% 14,00% 14,00% 7,00% 0,00% 0,00% 0,00% —

lPnaOl-01-2010
— - 7,00% 14,00% 21,00% 28,00% 35,00% 35,00% 35,00%

Splitsing in bedragen
Entrepreneursfunctie 537.500 564.375 592.594 622.223 653.335 686.001 762.500
Aarketing & Sales (strategisch) 860.000 903,000 948.150 995.558 1.045.335 1.097.602 1.220.000

4e kemfunctie 0 0 0 0 0 0 0 , -

IP voor 01-01-2010 301.000 316.050 331.853 174.223 0 0 0 —lPnaOl-01-2010 150.500 316.050 497.779 696.890 914.668 960.402 1.067.500
TotaaliP 451.500 632.100 829.631 871.113 914.668 960.402 1.067.500

Orempelberekening
winst IP na 1-1-2010

‘ 150.500 316.050 497,779 696.890 914.668 960.402 1.067.500 —

RelevanteR&Dkn. 450.000 922.500 1.418.625 1.939.556 2,486.534 2.610.861 2.738.361bruto opbrengst nieuwe IP 600.500 1.238.550 1.916.404 2.636.447 3.401.203 3.571.263 3.805.861

af: Voortbrengingskosten /ingmeimodei
2070 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 0 0
2017 472.500 472.500 472.500 472.500 472.500 0
2072 496.125 496.125 496.125 496 125 496.125 -

2073 520.931 520.931 520,931 520.931 —

j’ 546.978 546.978 546,978 -

2075 574,327 574.327
2076 600.000

Totaal 450.000 922.500 1.418.625 7.939.556 2.486.534 2.670.861 2.738.361

oortbrengingskosten 450.000 922.500 1.418.625 1.939.556 2.486.534 2.610.861 2.738.361
restant vorigjfi, ol 01 0 & O 0 - -.

tempel voortbrengingskosten totaal - 450.000 922.500 1.418.625 1.939.556 2,486.534 2.610.861 2.738.361
‘ bwtoopbrengst -600.500 -1.238.550 -1.916.404 -2.636.447 -3.401.203 -3.571.263 -3.805.861
rempet3l/12 -150.500 -316,050 -497.779 -696.890 -914.668 -960.402 -1.067.500

<DI <DI <01 <op <01 <01 <0
mc, bouwinstruimte ( nnovatieboxwinst voor Nexus) 150.500 316.050 497,779 696.890 914.668 960.402 7.067.500

!ç8Q
Belast vlg’s 12b 150.500 316.050 497.779 696.890 914,668 960.402 1.067.500

: grondslagvermindering -120.400 -252.840 -398.223 -557.512 -731.735 -768.322 -854.000
errekende belastb. winst 30.100 63.210 99.556 139.378 182.934 192.080 213.500

.i’&ide&’beIûfb. I’Wnst
-

, 720.400 252.840 398.223 557.512 737.735 768.322 854.000 — —

ee.a46i IQEUR 30.100 63.210 99.556 139,378 182,934 192 080 213,500

totaal 20’I0’.2016 vg.ns 12b nw cumulaUct 120.400 373.240 771.463 1.328.975 2.060.710 2.829.031 3.683.031

16-6-2017 15:42 Evaluatie 2010-2016



Estimates
Omzet
af: Cost of Goods Sold (integrale kostprijs)
Bruto Marge

af: R&D kosten
af: Sales & Marketing kosten
af: Overhead / HO / G&A
Correctie commerciële EBIT naar fiscale EBIT
af, niet tot de grondslag behorende elementen
EBtT

% Kwalificerende EBIT
Kwaliëcerende EBIT

Toerekening aan mutinematige functies
Beloning productie
Beloning routinematige sales & distributie
Beloning
Te verdelen over kern functies (=mstwinst/tesidual profit)

Enlrepreneursfunctie
Marketing & Sales (strategisch)
4e kernfunctie
toerekenbaar aan R&D

Niet kwalifice rende IP
In omzet begrepen kwalificerende IE voor 30-6-7 6

IP 1-7-76 tm 31-12-76
IPna 7-7-2077
IP totaal kwalificerend voor 72b

Vertaling naar EBIT-splitsing’
Niet kwalifcerende IP
IP voor 30-06-2016
IP 7-7-16 tm 31-12-16
IP na 1-1-2017
IE totaal kwabficerend voor 12b

Splitsing in bedragen
Entrepreneurstunctie
Marketing & Sales (strategisch)
4e kemfunctie

Niet kwalificerende IP
IP voor 30-06-2016
IP 1-7-16 tm 31-12-16
IP na 1-1-2017
IE totaal kwalificerend voor 12b

Drempelberekening
Winst kwalificerende IP
Relevante R&D kn.
breto opbrengst nieuwe IP

af. Voortbrengingskosten /ingroeimodel
2070
2077
2072
2013
2074
2075
2076
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Nexusbreuk
Tot. kwalificerende R&D uitgaven (teller)
bij. uplift (30%)
Tot kwalificerende R&D uitgaven (teller) na uplift

Totale R&D uitgaven (noemer)

Nexusbreuk na uplift (max 100%)

Nexuscorrectie (over IP gereedgekomen na 30/06/76)

Kwalificerende Innovatleboxwtnst

Belast vlgs 12b
af’ grondslagvermindehng
Herrekende betastb. winst

20161 20771 20181 20191 2020( 202fl 20221 5%
30.000 000 31 500.000 33.075 000 34 728.750 36 465 188 38.288 447 40 202 869

-17.000.000 -17.850000 -78742500 -19679625 -20663606 -21.696787 -22781 626
13.000 000 13650000 14 332.500 15049 125 15 801.581 16591.660 17.421 243

-3060.000 -3150000 -3307.500 -3472875 -3 64B 519 -3828845 -4020287
-3.500.000 -3 675 000 -3 858 750 -4 051 688 -4 254 272 -4 466 985 .4690 335
-2.000.000 -2.106000 -2205 000 -2 315 250 -2431 013 -2552 563 -2680191

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 Ö 0 0 0

4.500.000 4.725.000 4.961.250 5.209.313 5.469.778 5.743.267 6.030.430

100% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
4.500.000 3.780.000 3.969.000 4.167.450 4.375.823 4.594.614 4.824.344

850.000 714,000 749700 787.185 826.544 867.871 911 265 5%
600.000 504 000 529 200 555.660 583.443 612 615 643 246 2%

3.050.000 2.562.000 2 690.700 2.824.605 2.965.835 3 774 127 3 269.833

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%

0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
90 0/ 70 0/ 50 0/ 30 0/ 70 0/ 0 0/ 0 0/ 5

70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 0,0% 0,0%
00% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 700,0% 100,0%
700% 100% 100% 700% 100% 700% tO0%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31,50% 24,50% 17,50% 10,50% 3,50% 0,00% 0,00%
3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 0,00% 0,00%
0,00% 7,00% 14,00% 21,00% 28,00% 35,00% 35,00%

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

762500 640500 672,525 706151 741.459 778532 817,458
1 220000 1.024 800 1 076 040 1 129 842 1.186.334 1.245 651 1 307.933

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
960.750 627.690 470.768 296.584 103 804 0 0
106.750 89.670 94.154 98861 103 804 0 0

0 179.340 376614 593.167 830.434 1 089.944 1.144.442
1.067.500 896.700 941.535 988.612 1.038.042 1.089.944 1.144.442

1.067.500 896 700 941.535 988.612 1 038 042 1089944 7.144 442
2.738.361 2.872 236 3.012.805 3 160 402 3 315.379 3.481 148 3 655 205
3.805.861 3.768.936 3.954 340 4.149.013 4.353.421 4 571.092 4.799.647

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

496,125 0 0 0 0 0 0
520931 520.931 0 0 0 0 0
546.978 546.978 546.978 0 0 0 0
574.327 574.327 574.327 574.327 0 0 0
600.000 600.000 600.000 600.000 600 000 0 0

630,000 630.000 630.000 630.000 630.000 0
661 500 661.500 661.500 661.500 661.500

694.575 694.575 694,575 694.575
729 304 729.304 729.304

765769 765.769
804.057

2.738.361 2.872.236 3.012.805 3.160.402 3.375.379 3.487.148 3.655.205

2.738.361 2 872.236 3 012 805 3 160.402 3.315.379 3 481.148 3 655.205
0 0 0 0 0 0 0

Totaal

Voortbrengingskosten
bij restant vorig jaar
Drempel voortbrengingskosten totaal
af: bruto opbrengst
Drempel 31/12

max. brarwinntnjimte )= innovatiebonwinst voor Nexus(

2(29.001 2.5(2,236 3012.805 3.100.402 3315,3/9 3 487.748 3655205
-3.805.861 -3.768 936 -3.954.340 -4.149.013 4.353421 -4571 092 4.799,647
-1.067500 -896 700 -941 535 -988 612 -1.038 042 -1 089944 -1.144 442

<01 <01 <ol <01 <DI <01 <0
1.067.500 896.700 941.535 988612 1.038.042 1.089 944 1144442

3750000 3307500 3472875 3848519 3828845 4020287 Vervangdez
130% 130% 130% 130% 130% 130%

4095000 4.299 750 4514.738 4.740 474 4977498 5226373

3150.000 3.307500 3.472:815 3.848:519 3828.845 4.020.287 Vervang dez

NVT 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.067.500 896.700 941.535 988.612 1.038.042 1.089.944 1.144.442

1.067.500 896.700 941.535 988.612 1.038.042 1.089.944 1.144.442
-854.000 -717.360 -753.228 -790.889 -830434 -871.956 -915.553
213.500 179.340 188.307 197.722 207.608 217.989 228 888

Voordeel belastb Winst 854.000 777.360 753 228 790 889 830.434 877.956 975.553
vnordeei in beianling EUR 213 500 179 340 188 307 197 722 207 608 217 989 228 889

20170607 Innovatiebox spreadsheet 2017 (basisbestand) 2017-06-07 Berekening 2017 ev.



Spreadsheet Nexusberekening
Deze spreadsheet berekent voor immateriele activa met verschillende levensduten (van 3 tot en met 6 jaar) de Nexusbreuk

Aandachta- en uitgangspunten
- de ontwikkelingsduur van de kwalificerende immateriële activa wordt gelijk geacht aan de ingroel-periode
- tot en met boekjaar 2016 wordt uitgegaan van kosten, vanaf boekjaar 2017 wordt uitgegaan van uitgaven (dit geldt ook voor aangekochte IP)
- totale uitgaven R&D zijn alle R&D uitgaven exclusief de uitgaven voor huisvestingtinterestloverige (zie l2bb lid 8)
- uitgaven l/C zijn de kosten/uitgaven aan intercompany uitbesteding binnen de groep van verbonden lichamen (maar buiten de FE)
- bij gekocht IP dat zelf wordt doorontwikkeld en opgaat in het nieuwe IP, worden de fiscale afschrjvingskosten/uitgaven van aangekochte IP separaat
opgenomen in deze spreadsheet.

Nadere toelichting op spreadsheet
De berekeningen gaan uit van een ideaalcomplex. Ter illustratie een voorbeeld:
Bij een ingroei van (stel) 25% wordt jaarlijks 25% van de kwalificerende immateriële activa vernieuwd.
De ontwikkelduur van deze kwalificerende immateriële activa wordt ook verondersteld op 4 jaar.
De voor de nexusberekening relevante R&Dkosten/uitgaven voor de in een jaar gereedgekomen kwalificerende immateriele activa bestaan (naast de
kosten/uitgaven voor aangekochte IP) uit:
- 25% van de R&Dkosten/uitgaven huidige jaar
- 25% van de R&Dkosten/uitgaven huidige jaar -1
- 25% van de R&Dkosten/uitgaven huidige jaar -2
- 25% van de R&Dkosten/uitgaven huidige jaar -3
Na 4 jaar verdwijnen deze R&Dkosten/uitgaven uit de berekening

De geel gemarkeerde bedragen moeten overgenomen worden in de spreadsheet berekenlnU2OTZ e.v

De blauw gemarkeerde bedragen dienen vervangen te worden door de werkelijke bedra
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