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Geachte J.T. van Hijfte,

Op 19 december 2022 heb ik uw aanvraag WBSO ontvangen voor de periode
januari tot en met december van het jaar 2023. Ik heb uw aanvraag
beoordeeld. In deze brief leest u mijn beslissing.

Beoordeling project
Hieronder volgt mijn beoordeling van het project. Voor de toegekende
S&O-uren krijgt u een S&O-verklaring. Deze heb ik als bijlage bij deze brief
gevoegd en maakt onderdeel uit van deze beschikking.

Project 2022-01 "Stikstofarme mestbehandeling met
elektromagnetisme en elektroden"
S&O-uren werknemers: 2.000

Kosten en uitgaven
U heeft in uw aanvraag voor uw werknemers gekozen voor de forfaitaire
berekening van het bedrag aan kosten en uitgaven. Dit bedrag is gebaseerd
op de toegekende S&O-uren voor de werknemers. De hoogte van dit bedrag
vindt u in de S&O-verklaring.



Pagina 2 van 5

Kenmerk
20230000175-1.6A

Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na
verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen.
De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum.

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Kijk
onder ‘Digitaal bezwaar indienen’ en kies voor ‘eLoket’. Als u schriftelijk
bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus
40219, 8004 DE Zwolle.

Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer SO23011286. Vermeld
dit nummer bij verdere correspondentie over uw aanvraag.

Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons
op: 088 - 042 42 42 (lokaal tarief).

 
Met vriendelijke groet,

 
De minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:

 

 
dr. ir. J.M. Smeenk
Uitvoeringsexpert WBSO
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Bijlagen:
• S&O-verklaring
• Jaaroverzicht
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Bijlage: S&O-VERKLARING
Aanvraagnummer: SO23011286
Aanvrager: Yellow Energy B.V.
RSIN: 862398903
Datum S&O-verklaring: 02 januari 2023

 
Periode S&O-verklaring januari tot en met

december van het jaar
2023

Aantal S&O-uren 2.000

S&O-uurloon € 29

S&O-loon € 58.000

Aanvullend forfaitair bedrag € 10 per uur over 1.800
S&O-uren, daarboven € 4 per uur

€ 18.800

Totaal bedrag € 76.800

Maximale S&O-afdrachtvermindering 40% over
€ 350.000, daarboven 16% (Startersfaciliteit
toegekend)

€ 30.720

Verrekenen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
De verrekening is per 2022 vereenvoudigd. Vanaf het moment dat u de
S&O-verklaring heeft ontvangen, kunt u de S&O-afdrachtvermindering
verrekenen in de dan nog resterende aangiftetijdvakken voor de loonheffing.
U kunt nu zelf bepalen hoeveel van het toegekende WBSO-voordeel u in welk
aangiftetijdvak wilt verrekenen. U kunt dus het totale bedrag in een bepaald
aangiftetijdvak verrekenen of verrekenen via een door u gekozen verdeling
over de aangiftetijdvakken.

Heeft u aan het einde van het kalenderjaar nog niet alle
S&O-afdrachtvermindering toegepast? In aangiftetijdvakken die vallen binnen
het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft, kunt u het
resterende bedrag alsnog verrekenen. Dit doet u met een correctiebericht bij
de aangifte loonheffingen.

De S&O-afdrachtvermindering kan per aangiftetijdvak, samen met eventuele
andere afdrachtverminderingen, nooit meer zijn dan de in te houden
loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffingen.

Bijhouden administratie
U houdt een administratie bij van de S&O-werkzaamheden waaruit op
eenvoudige en duidelijke wijze de aard, de inhoud, de omvang en de
voortgang van het verrichte S&O per project zijn af te leiden.
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Melden aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Zorg ervoor dat u binnen drie kalendermaanden na afloop van het
kalenderjaar (dus uiterlijk 31 maart 2024) digitaal het aantal gerealiseerde
S&O-uren aan ons doorgeeft.

 
De minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:

 

 
dr. ir. J.M. Smeenk
Uitvoeringsexpert WBSO
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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Bijlage: JAAROVERZICHT

 
Datum jaaroverzicht 02 januari 2023

Overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot uw rechten als
inhoudingsplichtige over uw aanvragen in het jaar 2023.

 
Periode 1 - 12

Referentie SO23011286

Datum laatste verklaring 02-01-2023

S&O-uren toegekend 2.000

S&O-uurloon € 29

S&O-loon toegekend € 58.000

Toegekend forfaitair bedrag € 18.800

   

Afdrachtvermindering  

Grondslag S&O afdrachtvermindering € 76.800

Grondslag schijf 1 (≤ € 350.000) (40%) € 76.800

Grondslag schijf 2 (> € 350.000) (16%) € 0

Afdrachtvermindering toegezegd € 30.720

Voor een uitleg van de rechten per aanvraag verwijs ik naar de beschikkingen
met bijbehorende verklaringen die u van ons heeft ontvangen.


