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Op maandag 20 februari werd de Wet tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten zal de vroegere
aftrek voor octrooi-inkomsten vervangen.
Oud regime: aftrek voor octrooi-inkomsten
Onder de oude regeling voor octrooi-inkomsten genoten bruto-inkomsten uit octrooien en
aanvullende beschermingscertificaten onder bepaalde voorwaarden van een vrijstelling van 80% in de
vennootschapsbelasting. Ingevolge druk van de OESO (via het BEPS-programma) werd voormelde
aftrek afgeschaft en vervangen door een nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten. Het oude regime
van de aftrek voor octrooi-inkomsten blijft – in een uitdoofscenario – nog van toepassing tot en met
30 juni 2021.
Nieuw regime: aftrek voor innovatie-inkomsten
De aftrek voor innovatie-inkomsten wordt niet meer berekend op de bruto-inkomsten, maar voortaan
op de netto-inkomsten uit kwalificerende intellectuele eigendomsrechten. Deze netto-inkomsten
worden vervolgens beperkt d.m.v. een breuk, die erop gericht is de extern ontwikkelde intellectuele
eigendom uit de aftrek te filteren. Op die manier wordt een dubbele aftrek op dezelfde intellectuele
eigendom bij verschillende belastingplichtigen vermeden.
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Naast de inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten wordt het toepassingsgebied
van het regime uitgebreid tot inkomsten uit:
-

kwekersrechten;
weesgeneesmiddelen;
data-exclusiviteit;
marktexclusiviteit; en
auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s.

Ook de inkomsten die kwalificeren voor de aftrek werden uitgebreid:
-

licentievergoedingen;
royalty's inbegrepen in de prijs van (beschermde) goederen of diensten (zgn. embedded
royalties);
royalty's voor (beschermde) producten of werkwijzen aangewend in het productieproces van
de gecommercialiseerde goederen of diensten (zgn. notional royalties);
inkomsten uit de verkoop van intellectuele eigendomsrechten; en
schadevergoedingen naar aanleiding van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht.

Het tarief van de aftrek wordt opgetrokken tot 85% en de niet-gebruikte aftrek kan voortaan worden
overgedragen.
Ook voorziet het nieuwe regime in de mogelijkheid om de aftrek reeds toe te passen vanaf de aanvraag van
het intellectueel eigendomsrecht (terwijl dit voor de aftrek voor octrooi-inkomsten pas mogelijk was vanaf
de verkrijging van het betrokken octrooi). Hiervoor zal een tijdelijke vrijstelling worden toegekend in
afwachting van de uiteindelijke goedkeuring.
Het nieuwe regime is retroactief van toepassing per 1 juli 2016.
Om de concrete impact van dit regime op uw onderneming te kennen, is in de regel wat studie- en
cijferwerk nodig (bijv. voor het bepalen van de bruto-inkomsten, de kwalificerende kosten, bepalen welk
gedeelte ontwikkeld is na 1 juli 2016 enz.). Gelet op de retroactieve inwerkingtreding per 1 juli 2016 is het
aan te bevelen om zo snel mogelijk actie te ondernemen. De advocaten van Mythra beschikken over de
nodige expertise en kunnen u hierbij assisteren.
Indien u meer informatie wenst, aarzel niet ons te contacteren.
David Mussche
Advocaat (vennoot)
david@mythra.be
T +32 53 89 35 63
M +32 478 75 22 06

Mythra CVBA
www.mythra.be
info@mythra.be

Sophie Lippens
Advocaat (vennoot)
sophie@mythra.be
T +32 53 89 35 62
M +32 473 58 26 35

Hendrik Putman
Advocaat (vennoot)
hendrik@mythra.be
T +32 53 89 35 64
M +32 476 81 57 11

