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30 306 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006)

MEMORIE VAN TOELICHTING TECHNISCH ONDERZOEK

Artikel IV, onderdeel C (artikel 1, eerste lid, onderdeel n, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en
premie voor de volksverzekeringen)

In de definitie van speur- en ontwikkelingswerk is voorts een onderdeel toegevoegd, namelijk technisch onderzoek.
Dit onderzoek moet procesgericht zijn en heeft betrekking op een fysiek productieproces of op programmatuur. Dit
procesgericht technisch onderzoek met betrekking tot een fysiek productieproces moet onderzoek betreffen naar een
substantiële wijziging van de productiemethode, wat betekent dat de wijziging van de productiemethode van
wezenlijke betekenis moet zijn. Het onderzoek moet daarmee meer zijn dan een routinematig onderzoek.
Optimalisatie van de instellingen van procesparameters leidt niet tot een substantieel gewijzigde productiemethode.
Onder een productiemethode kan ook worden verstaan de werkwijze of de manier waarop het fysieke
productieproces is ingericht. Het beoogde doel is een significant verbeterd fysiek productieproces. Het onderzoek
hoeft dus niet te leiden tot de ontwikkeling van een technisch nieuw fysiek productieproces. Het procesgericht
technisch onderzoek met betrekking tot programmatuur moet onderzoek betreffen naar modellering van processen.
Het beoogde doel is significant verbeterde programmatuur. De bestaande processituatie wordt in kaart gebracht,
geanalyseerd en gesimuleerd, bijvoorbeeld met behulp van een modelleringstool. Het model dat hieruit voortvloeit
wordt aangepast en opnieuw gesimuleerd. Daarmee wordt een beeld gekregen van de effecten van de aanpassingen
op het proces. Het fysieke productieproces of de programmatuur moet al op het moment van aanvragen van de S&O-
verklaring door de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige in zijn eigen onderneming worden toegepast.
Het onderzoek eindigt wanneer inzicht is verkregen in de productiemethode of in het procesmodel om de beoogde
verbetering te bewerkstelligen. Implementatie valt er dus niet onder. Gelet op de administratieve vereisten die gelden
voor de projectadministratie en de bewijslast die op de inhoudingsplichtige rust, moet het onderzoek resulteren in een
schriftelijk rapport of model waarin onder meer de huidige problemen in kaart worden gebracht en waarin één of meer
varianten van productiemethoden respectievelijk van procesmodellen worden aangegeven. Uit het rapport of het
model moet blijken in hoeverre de doelstellingen worden bereikt.

De bovenstaande wijzigingen zijn ook van belang voor de S&O-aftrek in de Wet inkomstenbelasting 2001. Via artikel
3.77 Wet IB 2001 werken de maatregelen door naar de aftrek speur- en ontwikkelingswerk voor de
inkomstenbelasting.


