Versoepeling van de aftrek octrooi-inkomsten voor KMO’s door de Wet van 17 juni 2013.
Aftrek van octrooi-inkomsten van een vennootschap tot 80%: onder welke voorwaarden kan dit?
Welke wijzigingen en versoepelingen werden doorgevoerd door de Wet van 17 juni 2013?

1. De krachtlijnen van de regeling.
Wat houdt de fiscaal gunstige regeling voor octrooi-inkomsten in?
Art 205/1 WIB, bepaalt dat de winst van het belastbare tijdperk wordt verminderd met 80% van de
octrooi-inkomsten. Deze vermindering wordt « aftrek voor octrooi-inkomsten » genoemd.
Wie kan genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten?
Belgische vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting kunnen genieten
van de aftrek van de octrooi-inkomsten. Ook buitenlandse vennootschappen met een Belgische
inrichting, die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting kunnen hiervan genieten.
Wat zijn octrooi-inkomsten?
De aftrek geldt voor inkomsten uit octrooien en ook uit aanvullende beschermingscertificaten, die
effectief verleend zijn. De octrooi-inkomsten kunnen zowel betrekking hebben op Belgische als
Europese of internationale octrooien. Andere intellectuele eigendomsrechten, zoals merken en
auteursrechten vallen niet onder deze aftrek.
Als octrooi-inkomsten worden beschouwd, de vergoedingen voor licenties die verleend worden op
octrooien, en de marktconforme vergoeding voor octrooien die inbegrepen is in de verkoopprijs van
goederen of diensten. De inkomsten dienen ook octrooi per octrooi bekeken te worden.
Geldt deze aftrek enkel voor eigen ontwikkelde octrooien?
De aftrek geldt niet enkel voor eigen ontwikkelde octrooien, maar ook voor octrooien die door derden
ontwikkeld zijn. De aftrek geldt enkel in de twee volgende gevallen: het product of procedé is in een
onderzoekscentrum dat een bedrijfsafdeling of tak van het bedrijf is ontwikkeld, of de vennootschap
heeft op haar eigen octrooi of dat van een derde waarvan ze mede-eigenaar is of het vruchtgebruik
heeft, een verbetering aangebracht en dit is eveneens gebeurd in een onderzoekscentrum van de
vennootschap.
Eigenaar van het octrooi of niet?
Om van deze aftrek van octrooi-inkomsten te kunnen genieten is het niet vereist dat de vennootschap
eigenaar is van het octrooi. Wanneer zij vruchtgebruiker of licentiehouder is, kan deze regeling ook
toegepast worden. In het geval van naakte eigendom van een octrooi is deze regeling evenwel niet van
toepassing. Het is tevens niet vereist dat de vennootschap alléén eigenaar, licentiehouder of
vruchtgebruiker is. Dus ook in het geval van mede-eigendom kan deze aftrek toegepast worden.

2. De versoepeling door de wet van 17 juni 2013.
De versoepeling die de wet van 17 juni 2013 doorvoert is de volgende: voor kleine vennootschappen
(in de zin van artikel 15 §1 W. Venn.1) dient de ontwikkeling of verbetering niet meer in een eigen
onderzoekscentrum van de vennootschap te gebeuren of gebeurd te zijn. De vereiste dat de
ontwikkeling of verbetering in een eigen onderzoekscentrum diende te gebeuren was vroeger voor
veel kleine vennootschappen een serieuze hindernis om van de aftrek van octrooi-inkomsten te
kunnen genieten.
3. Besluit.
Men kan dus besluiten dat het wegvallen van de vereiste dat het onderzoekscentrum deel dient uit te
maken van de eigen onderneming, een positieve evolutie is voor kleine ondernemingen om van deze
regeling gebruik te kunnen maken.
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Artikel 15

§ 1. Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatst
en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden :
- jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : 7.300.000 EUR;
- balanstotaal : 3.650.000 EUR; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100
bedraagt.

