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VOOR WIE BEDOELD?
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en
Ontwikkelingswerk) is een van de meest gebruikte
innovatiesubsidies in Nederland. Duizenden
ondernemers en zelfstandigen die zich
bezighouden met technologische vernieuwingen
doen jaarlijks een beroep op de WBSO. Ongeacht
uw bedrijfsomvang of sector waarin u werkzaam
bent, kunt u ook van deze regeling gebruik maken.

In 2019 gelden de volgende percentages en
bedragen voor de S&O-loonkosten:
•

•
•

De WBSO-ICT is bedoeld voor ondernemingen die:
• eigen software-oplossingen ontwikkelen voor
verkoop als pakket;
• eigen software-oplossingen ontwikkelen voor
gebruik in de eigen onderneming;
• in opdracht programmatuur voor derden
ontwikkelen.
WELKE ACTIVITEITEN OF PROJECTEN?
Ontwikkeling van programmatuur bestaat uit de
volgende activiteiten:
• programmeren van software;
• technisch testen van zelf ontwikkelde
programmatuur.
WELKE KOSTEN KOMEN IN AANMERKING?
De WBSO-subsidie vergoedt een deel van de S&Oloonkosten en overige kosten en uitgaven voor
S&O door:
• een vermindering van af te dragen
loonbelasting en premie voor de
volksverzekering over de uitgevoerde WBSOuren of
• een verhoging van de zelfstandigenaftrek via
de inkomstenbelasting.

•

•

32% over de eerste € 350.000 aan S&O-loon
(eerste schijf). De subsidie die u hiermee
maximaal verkrijgt in de eerste schijf is
€ 112.000 en kunt u direct verrekenen met uw
maandelijkse loonbelastingaangifte;
40% over de eerste € 350.000 aan S&O-loon
voor starters (€ 140.000);
16% over de resterende loonsom (groter dan
€ 350.000);
€ 12.775 is de aftrek voor zelfstandigen
wanneer ze in een kalenderjaar ten minste 500
uren aan S&O besteden;
€ 6.391 is de extra aftrek voor starters.

Voor de overige kosten en uitgaven voor S&O kunt
u kiezen voor werkelijke kosten en uitgaven of voor
het forfait. In beide gevallen komt er een bedrag
bovenop uw S&O-loonkosten. Over het totale
bedrag aan S&O-loonkosten en overige kosten en
uitgaven voor S&O wordt vervolgens het S&Ovoordeel berekend.
HOE AAN TE VRAGEN?
U kunt doorlopend een WBSO-aanvraag indienen.
De periode waarvoor u dat kunt doen is minimaal
drie en maximaal 12 maanden. U kunt maximaal
drie keer per jaar een aanvraag indienen. Uw PNOconsultant kan u adviseren welk indieningsritme
het beste aansluit bij uw situatie.
WILT U MEER WETEN?
Als u meer wilt weten over deze subsidie, neem
dan gerust contact op. We helpen u graag verder!
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