Uitgangspunten WBSO (2020)
Met de WBSO wordt een belastingkorting gegeven op de kosten van zogenaamd ‘Speur- en
Ontwikkelingswerk (S&O). De belastingkorting is een vermindering op de af te dragen loonbelasting.
Voor 2020 is een budget van € 1.281 miljoen beschikbaar gesteld. De WBSO kent twee typen
projecten waarbij de inhoudelijke vereisten per type project verschillen1:
-

Ontwikkelingsproject. Het ontwikkelen van een prototype product, proces of software.
Technisch Wetenschappelijk Onderzoek. Het genereren van nieuwe technische kennis.

Voor ondernemingen (Inhoudingsplichtigen) en zelfstandigen (IB-ondernemers) gelden verschillende
voorwaarden en criteria.
Inhoudingsplichtigen
• Een aanvraag telt minimaal 3 maanden en per jaar mag maximaal 4 maal worden aangevraagd.
• Indienen van een aanvraag kan uiterlijk tot en met de dag voorafgaand aan de aanvangsperiode.
• In verband met de coronacrisis is het mogelijk de periode in te korten van een aanvraag
waarvoor al een S&O-verklaring is afgegeven. Deze voorwaarde geldt t/m 30 september 2020.
• Het voordeel betreft een vermindering van de af te dragen loonbelasting. Deze vermindering
wordt berekend aan de hand van het S&O-uurloon op basis van salarisgegevens van de S&Omedewerkers uit 2018. Indien in 2018 geen WBSO is benut, dan is het S&O-uurloon € 29,-.
• Het totaal aantal toegekende S&O uren maal het S&O-uurloon resulteert in de S&O-loonsom.
• Naast de S&O loonkosten, komen ook overige kosten en uitgaven die betrekking hebben op het
S&O in aanmerking. Men kan werkelijk gemaakte kosten hanteren of kiezen voor een vaste
opslag per S&O-uur (€ 10,- tot een maximum van 1.800 S&O-uren en daarboven € 4,-)
• Van het totaal aan S&O-kosten tot € 350.000,- mag 32% (in geval van starters zelfs 40%)
afgetrokken worden van de af te dragen loonbelasting. Boven de € 350.000,- geldt 16%.
IB-ondernemers
• Een IB-ondernemer kan gedurende het jaar meerdere projectaanvragen indienen en dient in
totaal minimaal 500 S&O uren te maken. Er is geen maximum aantal aanvragen.
• Het voordeel bestaat uit een S&O zelfstandigenaftrek van € 12.980,-. Voor starters geldt een
extra S&O zelfstandigenaftrek van € 6.494,-.

Administratieve vereisten
De administratieve eisen aan de S&O-projectadministratie zijn relatief gering. S&O-uren dienen te
worden bijgehouden en uit aanvullende stukken (testrapporten, vergaderstukken, etc.) dient de
aard, inhoud en voortgang van het S&O te blijken. Voor de overige S&O-kosten geldt dat deze dienen
te worden verantwoord bij op basis van de werkelijk gemaakte kosten en uitgaven.

Voorbeeld
Ter indicatie van het netto S&O-voordeel dient onderstaand concreet voorbeeld.
S&O-uren
S&O-uurloon
S&O-loonsom
Opslag voor Kosten en Uitgaven
Winst onderneming
Netto S&O voordeel

Inhoudingsplichtige
800
€ 29,€ 23.200,- (800 maal € 29)
€ 8.000,- (800 maal € 10,-)
Niet van toepassing
€ 9.984,-2 (32% van € 31.200,-)

IB-ondernemer
800 (minimaal 500 is de eis)
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
€ 50.000,€ 4.848,-3

Meer informatie
Voor meer informatie of advies over deze regeling kunt u contact opnemen met RT-M door een mail
te sturen naar info@rt-m.nl of vul het contactformulier in op www.rt-m.nl/contact.
1 De inhoudelijke vereisten zijn per projecttype in een apart informatieblad nader beschreven.
2 Kwalificeert de aanvrager als ‘technostarter’ dan is het voordeel 40% van € 31.200 oftewel € 12.480,-.
3 Kwalificeert de aanvrager als ‘technostarter’ dan is de Zelfstandigenaftrek S&O € 19.474,- en het netto voordeel € 7.274,-.
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