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GUNSTIG BELASTINGSREGIME VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING
& INNOVATIE
De bloeiende Belgische innovatiesector wordt ondersteund door een gunstig belastingstelsel.
Volgens een OESO rapport editie 2019 staat het Belgische belastingpakket voor R&D op de
derde plaats wereldwijd in de rangschikking van aantrekkelijke belastingstelsels.
Het Belgische belastingpakket is zo opgebouwd dat het voor elk onderdeel van de R&Dactiviteit een tegemoetkoming biedt:
1. een kostenverlaging voor de investeringen in R&D-personeel en -activa
2. voorafgaande fiscale afspraken over het businessmodel (cost sharing en contract R&Dmodel of eigen commercialisatie model)
3. een gedeeltelijke belastingvrijstelling van de inkomsten voor succesvolle innovaties die
uit de R&D-activiteit voortkomen
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Schematisch kan dit als volgt worden voorgesteld:

Investeren

R&D activa

R&D staff

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing R&D-medewerkers
Innovatiepremie
Statuut buitenlands onderzoeker of kaderlid

Business model

Belgisch R&D center / R&D project
Tax rulings voor contract R&D

Innovatie

R&D belastingkrediet
Versnelde afschrijving
Vrijstelling regionale subsidies

Tax rulings voor commercialisatie IP

Intellectuele eigendom
Innovatie aftrek
Investeringsaftrek octrooien en licenties
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1. VERLAGING KOSTEN EN UITGAVEN
1.1. Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

• Voor wie? Voor onderzoekers werkzaam in R&D en in het bezit van een specifiek diploma

of werkzaam in een ‘young innovative company’ (start up < 10 jaar en > 15 % R&D-uitgaven)

• Voordeel voor de onderneming: aanvullende financiële middelen
• Principe: de bedrijfsvoorheffing wordt normaal ingehouden, maar een deel moet niet
aan de staat worden doorgestort:

- 80 % vrijstelling voor masters en YIC
- 80 % vrijstelling voor bachelors (beperkt in functie van aantal masters)
1.2. Innovatiepremie

• Voor wie? Voor een creatieve werknemer die een nieuw idee (met toegevoegde waarde)
aanbrengt dat wordt uitgevoerd binnen de onderneming.

• Gevolg? sociale en fiscale vrijstelling van de innovatiepremie voor de werknemer en
werkgever

• Maximaal toegekend bedrag: één bruto maandsalaris per werknemer en per kalenderjaar
1.3. Regeling voor buitenlandse onderzoekers werkzaam in R&D
Voor tijdelijk in België gedetacheerde of op eigen payroll aangeworven buitenlandse onderzoekers geldt:

• een niet-belastbare vergoeding tot een bedrag van 29.750 euro per jaar
• een niet-belastbare terugbetaling van eenmalige uitgaven (installatie …)
• de uitsluiting uit de belastbare inkomsten van de in het buitenland gepresteerde dagen
Voor de werkgever geldt:

• een vermindering van de loonkost voor de buitenlandse onderzoekers
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1.4. Belastingkrediet voor R&D

• Wat? Een vermindering van de te betalen belasting met 3,38 euro per 100 euro investering (verrekenng volledige bedrag in jaar van investering) of 5,13 euro gespreid over
afschrijvingsduur van het actief

• Voor welk soort investeringen? Het moet gaan om investeringen aangewend voor on-

derzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die
onschadelijk zijn voor het milieu.

• Voordeel: binnen een internationale context brengt dit een verbeterde boekhoudkundige
voorstelling van de kosten van R&D met zich mee.

• Belastingkrediet dat niet kon worden verrekend, wordt na 5 jaar terugbetaald.
1.5. Versnelde afschrijvingen

• Wat? Versnelde afschrjvingen op immateriële vaste activa aangewend voor R&D zijn
toegelaten.

• Concreet: deze activa worden afgeschreven op 3 jaar (in plaats van 5 jaar), volgens de
lineaire afschrijvingsmethode

1.6. Vrijstelling van de regionale premies en subsidies

• Wat? Er is een fiscale vrijstelling van de premies en kapitaal- en interestsubsidies toegekend door gewestelijke instellingen in het kader van steun aan R&D.

• Voorwaarde: Gesubsidieerde activa mogen niet worden vervreemd binnen de drie jaar.
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2. VOORAFGAANDE FISCALE AFSPRAKEN OVER HET BUSINESS
MODEL
2.1. Voorafgaande fiscale afspraken over het ‘arm’s length’ - karakter van intragroep
verrekenprijzen

• Wat? Tax rulings transfer pricing over cost sharing en contract R&D
• Voordeel: voorafgaande juridische zekerheid
• Voorbeeld: cost-plus ruling voor contract R&D
2.2. Voorafgaande fiscale afspraken over de berekeningswijze van innovatie-inkomsten

• Voorbeeld: residual profit split methode

3. INNOVATIE EN WAARDECREATIE
3.1. Aftrek van innovatie-inkomsten

• Wat? Aftrek van de belastbare basis van 85 % van de netto-inkomsten van juridisch

beschermde intellectuele eigendomsrechten voortkomend uit eigen R&D. Hierdoor is
het effectief belastingtarief van deze inkomsten maximum 3,75 %.

• Voor wie? Belgische vennootschappen en de Belgische inrichtingen van buitenlandse
vennootschappen.

• In aanmerking komende intellectuele eigendomsrechten:
- octrooien en aanvullende beschermingscertificaten
- kwekersrecht en weesgeneesmiddelen
- copyrighted software

• Als deze rechten van derden worden verkregen, moet er doorontwikkeling op gebeuren
3.2. Investeringsaftrek voor octrooien en licenties
Wat? Aftrek van 13,5 % van de totstandbrenging- of aanschaffingswaarde van:

• octrooien (zowel zelf ontwikkelde als van derden in nieuwe staat verkregen)
• aankoopwaarde geïndividualiseerde licentie
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