
VOLDOET U VOOR DE INNOVATIEBOX
AAN ALLE ADMINISTRATIEVERPLICHTINGEN?

Bedrijven die gebruikmaken van de innovatiebox (www.pnoconsultants.com/nl/subsidies/innovatiebox)
betalen over de winst die voortkomt uit succesvolle WBSO-projecten (Wet Bevordering Speur- en 
Ontwikkelingswerk) het lage vennootschapsbelasting tarief van 7 procent. Een korting van circa 70 
procent. Voor het optimaal benutten van de innovatiebox is een goede administratie belangrijk.

Waarom is administratie belangrijk? De Belastingdienst controleert of u bij toepassing van de innovatie-
box aan alle voorwaarden en verplichtingen voldoet. Voor de innovatiebox gelden naast de algemene 
administratieverplichtingen sinds 2017 additionele verplichtingen. Denk hierbij aan documentatie 
waaruit blijkt dat uw bedrijf de innovatiebox volgens de voorwaarden toepast.

Correcties en boetes voorkomen? Zorg dat uw administratie en verrekening op orde zijn.
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WAT TE DOEN BIJ 
EEN WIJZIGING?

Als er sprake is van 
een verandering in uw 
onderneming, de juridische 
structuur of uw innovatieve 
activiteiten is het van 
belang dat u kijkt naar 
de gevolgen van deze 
wijzigingen. Bespreek tijdig 
eventuele wijzigingen met 
uw PNO-consultant en/of de 
belastinginspecteur. 

WAAR MOET U
AAN VOLDOEN?

Uit een goede administratie
blijkt in ieder geval: 
• het berekende innovatiebox  
 voordeel en de daaraan ten  
 grondslag liggende  
 gegevens
• de omvang van uw   
 onderneming
• de technische innovaties  
 die uw onderneming heeft  
 voortgebracht
• de uitgaven voor de ont- 
 wikkeling van de innovatie.

ZELF DOEN OF   
UITBESTEDEN?

U doet uw administratie 
zelf of u besteedt haar uit. 
Natuurlijk kost uitbesteden 
geld, maar u bespaart ermee 
op andere kosten en voorkomt 
boetes. Het grote voordeel 
van uitbesteden, is dat wij 
uw zorgen uit handen nemen 
en u meer tijd krijgt om te 
innoveren.



WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST

PNO beschikt over specialisten die u optimaal kunnen ondersteunen bij het verkrijgen en realiseren van 
de innovatiebox. Met onze deskundige financiële en fiscale ondersteuning minimaliseert u de kans op 
fouten en correcties bij de toepassing van de innovatiebox. We passen onze dienstverlening aan uw 
specifieke wensen aan. 

TOETSEN, CONTROLEREN EN VOLLEDIG ONTZORGEN

• toetsen aan wettelijke voorwaarden en verplichtingen
• ondersteunen bij wijzigingen van de omstandigheden
• opstellen van een overzicht van alle innovaties
• toetsen en berekenen van het jaarlijkse innovatieboxvoordeel
• controleren van de verwerking in de aangifte vennootschapsbelasting.

WAT WIJ VOOR U DOEN:

AFSPRAAK MAKEN?

Maak een afspraak voor hulp bij uw innovatiebox-administratie. 
Voor meer informatie over onze compliancediensten, neem contact 
op met uw PNO-consultant of bel de Servicedesk via 088 - 838 13 81.

ONZE FISCALISTEN

Direct contact? Onze fiscalisten staan voor u klaar. 

Peter van de Belt  |  Teamleider,  +31 6 29 55 88 39  

Herwin Schutten  |  Senior Consultant, +31 6 29 55 89 02  

Loes Koster  |  Senior Consultant, +31 6 12 59 56 74   
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