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Versienummer 

Dit is versie 201806 van dit boek.  

Kijk voor nieuwe tips op http://www.admin-online.nl/ebook . Met deze link 
kan je later ook altijd een nieuwe versie van onze e-books GRATIS downloa-
den. Deze e-books worden steeds aangepast omdat we streven om altijd up 
to date te zijn. Wijzigingen in belastingen en wetgeving worden regelmatig 
doorgevoerd. Zo zorgen wij ervoor dat je altijd op de hoogte bent. 

http://www.admin-online.nl/ebook
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Met deze tips willen we zo veel mogelijk ondernemers van 
dienst zijn, dus als je ondernemers kent die hiervoor belang-
stelling hebben breng ze op de hoogte. Zij zullen je heel 
dankbaar zijn dat je aan hen gedacht hebt. En wij vinden het 
ook heel tof. Zo kunnen we samen nog meer ondernemers hel-
pen. Alvast bedankt. 

Wij doen ons best om zo goed en duidelijk mogelijk informatie 
te geven. Mocht er iets onduidelijk zijn of je denkt dat er iets 
niet juist is, of heb je vragen, mail ons dan op info@admin-
online.eu of bel ons 076-7002172. 

mailto:info@admin-online.eu
mailto:info@admin-online.eu
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Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of op een ande-
re manier vermenigvuldigd zonder vooraf schriftelijke toe-
stemming. 
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Over mij 

Hallo, graag wil ik me even voor-
stellen, ik ben Pauline Mulders, 
financieel manager, belastingcon-
sulent en eigenaar van administra-
tiekantoor  

Admin-online.  

Ik help ondernemers met hun    
administratie, belastingen en met financieel inzicht zodat zij 
hun bedrijf kunnen laten groeien en bloeien. Dit werk doe ik 
al jaren met liefde en plezier. Steeds weer nieuwe ontwikke-
lingen en uitdagingen. Niet alleen op regel- en wetgevingsge-
bied maar ook in de techniek. Want ook in ons vak zijn er de 
afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest in o.a. compu-
ters, software, online, cloud en noem zo maar op. Gelukkig 
maar, alles met de hand schrijven en dagenlang rijtjes getal-
len optellen hoeft nu niet meer. Daar hebben we allerlei han-
dige hard- en software voor. 

Jarenlang heb ik een eigen onderneming gehad, een detail-
handel waarbij ik ook vele workshops heb gegeven. Met mijn 
eigen onderneming heb ik veel ervaring in het ondernemer-
schap opgedaan. Daardoor weet ik ook hoe het voelt om er 
alleen voor te staan. Iedereen wil je graag helpen maar uit-
eindelijk sta je er met heel veel beslissingen alleen voor want 
jij bent degene die aansprakelijk is en risico loopt. 

Later ben ik weer in de boekhouding gaan werken en heb ruim 
15 jaar op 2 verschillende accountantskantoren gewerkt. Met 
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hart en ziel voel ik me ondernemer en heb daardoor ook veel 
ondernemers kunnen begeleiden, juist dat is het leukste van 
mijn vak. Het is een leuke uitdaging om steeds weer behulp-
zaam te kunnen zijn en mee te denken samen met de onder-
nemers. 

Met dit boek wil ik je graag financieel inzicht geven en tips om 
tijd en geld te besparen met je administratie en belastingen. 
Voor veel ondernemers is dit juist een ondergeschoven kindje. 
Werkzaamheden die vaak vooruitgeschoven worden totdat het 
ECHT MOET. Meestal met de belastingaangifte. Ik denk juist 
dat het belangrijk is om hier heel handig mee om te gaan. Hoe 
beter en makkelijker dat je dit kunt aanpakken hoe eerder dat 
je het werk ook doet. De cijfers van je bedrijf zijn heel be-
langrijk, dat is echt je financiële navigatie. 

Ik wens je veel leesplezier en sta altijd open voor vragen of 
opmerkingen. Zo kunnen we elkaar verder helpen. Dus mail of 
bel me gerust, ik hoor graag van je. 

Met vriendelijke ondernemersgroet, op jouw succes!      

 

Pauline Mulders-Klep 
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Belastingtips voor zelfstan-
dige ondernemers 
 

Als ondernemer moet je ieder jaar weer een aantal belasting-
aangiftes indienen, denk aan de btw-aangifte ieder kwartaal 
of iedere maand, aangifte loonbelasting als je personeel in 
dienst hebt en de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. De 
aangifte inkomstenbelasting moet 1 keer per jaar worden in-
gediend en hierin moeten de jaarcijfers van je bedrijf in ver-
werkt worden, samen met je privé gegevens. Dit komt alle-
maal in 1 aangifte te staan.  

In dit boek ga ik er steeds vanuit van een eenmanszaak. Dit is 
de meeste voorkomende rechtsvorm voor de ZZP-er. Een een-
manszaak wil zeggen dat jij als ondernemer persoonlijk alleen 
en volledig verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor jouw 
bedrijf.  

ZZP is officieel de afkorting voor Zelfstandige Zonder Perso-
neel. Ik noem het liever de Zakelijk Zelfstandige Professional.  

Een nieuwe belastingaangifte indienen schuiven veel onder-
nemers een beetje voor zich uit.  Vaak omdat de boekhouding 
niet is bijgewerkt of uit twijfel of je wel alles goed doet. Je 
wilt immers niet te veel belasting betalen toch?  

Dat willen wij ook niet. Toch wil je, denk ik, ook niet achteraf 
nog correcties of boetes door de belastingdienst? Wij ook niet. 
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Er zijn voor ondernemers veel verplichtingen maar ook veel 
mogelijkheden voor aftrekposten zodat je minder belasting 
hoeft te betalen. Met deze tips ga ik je helpen zodat je een 
duidelijk overzicht hebt in de verschillende mogelijkheden. 
Daarmee kan je dan zelf bepalen welke bij jou van toepassing 
kunnen zijn.  

Heb je toch nog vragen hierover, neem dan contact met ons 
op. We helpen je graag. 
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Inkomstenbelasting voor 
ondernemers 
Als eerste wil ik even heel kort uitleggen hoe ons belasting-
stelsel werkt. En vervolgens ga ik je een aantal belastingtips 
geven voor een zelfstandige ondernemer waarvan het inkomen 
belast is in box 1. 

 

Er zijn 3 boxen voor de belasting 
 
Al jaren hebben we hier in Nederland de inkomstenbelasting 
onderverdeeld in 3 boxen. 
 
Box 1: Inkomen uit werk en woning 
Box 2: Aanmerkelijk belang 
Box 3: Voordelen uit sparen en beleggen 
 

Box 1: inkomen uit werk en woning 

Hierin komen alle inkomsten uit je huidige of vroegere werk-
zaamheden en de belasting over eigen woning. 
In deze box worden al je inkomens van 1 jaar bij elkaar opge-
teld en daarover wordt belasting berekend. Als je in 1 jaar 
meerdere inkomens hebt gehad dan vormen deze samen dus 1 
totaal belastbaar inkomen. 
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Stel dat je een paar maanden in loondienst bent geweest, ook 
een paar maanden een uitkering hebt gehad en later een ei-
gen bedrijf bent begonnen, dus ook nog winst uit onderneming 
hebt gehad, dan worden deze 3 inkomsten hier bij elkaar ge-
teld. 
Bij een eigen woning mag je de hypotheekrente meestal deels 
hiervan aftrekken. En over het bedrag wat dan overblijft moet 
je belasting betalen. 
 
Als je in loondienst bent of een uitkering hebt dan zijn de 
werkgever en uitkeringsinstantie verplicht om hierbij al belas-
ting in te houden en af te dragen aan de belastingdienst. Dit 
heet loonheffing. Dit is een voorheffing op de inkomstenbelas-
ting. Wanneer je alleen in loondienst bent of een uitkering 
hebt en verder geen andere inkomsten of aftrekposten, dan 
hoef je geen aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Bij het 
salaris wordt meteen voldoende ingehouden. Er kunnen wel 
persoonlijke omstandigheden zijn waarom je wel een aangifte 
kunt (of moet) indienen. Dit als er toch andere aftrekposten 
zijn of bijvoorbeeld vermogen. 
 
Bij een ondernemer die winst uit onderneming heeft kan voor-
af niet exact aangegeven worden hoeveel de ondernemer ver-
diend dus hoeveel belasting er betaald moet woorden. Van-
daar dat een ondernemer altijd verplicht is om elk jaar een 
aangifte inkomstenbelasting in te dienen. 
 

Box 2: Aanmerkelijk belang.  

Dit is bijvoorbeeld wanneer je aandelen hebt in een B.V. of 
N.V. (meer dan 5%). 
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Box 3: Voordelen uit sparen en beleggen. 

In dit deel van de aangifte moet worden aangegeven hoeveel 
spaargelden of beleggingen je hebt. Of bijvoorbeeld een 2e 
woning. Per belastingplichtige is € 25.000 (2017) aan ver-
mogen belastingvrij en met een hoger vermogen moet er over 
het hogere deel belasting betaald worden.  
In 2018 is € 30.000 heffingsvrij. Voorheen berekende de Belas-
tingdienst een rendement van 4% en daarover werdt 30% be-
lasting geheven, dus 4% x 30% is 1,2% belasting. Nu is dat on-
geveer 1,2%. Hierin zijn kleine wijzigingen gemaakt. Doe je 
samen met je fiscale partner aangifte dan is het belastingvrij 
bedrag het dubbele. 

Tarieven inkomstenbelasting 
 

Over het totaal van de inkomsten in box 1 wordt vervolgens 
belasting berekend in diverse schijven. Dat wil zeggen hoe 
meer je verdient hoe meer belasting je moet gaan betalen. 
Ook wordt dan het percentage aan belasting hoger. Dit ge-
beurd in 4 verschillende schijven. 

Ook zijn er 3 verschillende belastingen die betaald moeten 
worden in box 1. 

1. Inkomstenbelasting 

2. Premies volksverzekeringen en 

3. Premie Zorgverzekeringswet (ZVW). 
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Als je de aangiftes hebt ingediend ontvang je later van de be-
lastingdienst hierover de aanslagen. Eerst een voorlopige en 
later een definitieve. Inkomstenbelasting en premies volksver-
zekeringen worden op 1 aanslag berekend en vervolgens krijg 
je ook nog een aanslag voor de premie ZVW. 

De percentages van inkomstenbelasting en premies volksver-
zekeringen samen zijn in (2017): 

Schijf 1, samen 36,55% over een bedrag tot € 19.982 

Schijf 2, samen 40,8% over een bedrag hoger dan € 19.982 en 
tot € 33.791 

Schijf 3, dit is ook 40,8% over een bedrag hoger dan € 33.791 
en lager dan € 67.073 

Schijf 4: dit is 52% over het bedrag hoger dan € 67.073 

Van deze berekende belasting gaat de heffingskorting (indien 
je er recht op hebt) nog vanaf. 

En buiten deze belastingen dus ook nog een aanslag voor pre-
mies ZVW. 

Wanneer een ondernemer recht heeft op zelfstandigenaftrek 
en MKB-vrijstelling dan moet je ongeveer het volgende beta-
len aan belasting: 

Bij een winst van  

€ 30.000 is dit € 3.000 aan belasting dus plm. 10% 

€ 40.000 is dit € 7.500 aan belasting dus plm. 19% 
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€ 50.000 is dit € 12.100 aan belasting dus plm. 24,5% 

€ 100.000 is dit € 35.200 aan belasting dus plm. 35.2% 

Hou er dus altijd rekening mee dat je 30% tot 35% belasting 
moet betalen bij een winst van € 50.000 of hoger. 

Met andere aftrekposten of privéomstandigheden is hier geen 
rekening mee gehouden. 
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Hoeveel belasting in een B.V.?  
 

Als eenmanszaak zit de volledige winst die je haalt met je 
bedrijf in Box 1, inkomen uit werk en woning. 

Bij een Besloten Vennootschap (B.V.) is dat anders geregeld. 
Als je als rechtsvorm een B.V. hebt gekozen (of wilt kiezen) 
scheelt dat nogal wat in de belasting. 

Om de verschillen in kaart te brengen geeft ik hierna enkele 
berekeningen. Deze berekeningen zijn puur ter informatie en 
ter verduidelijking, er kunnen geen rechten aan ontleend 
worden.  

Een B.V. is een zelfstandige rechtspersoon. Bij een B.V. kom 
je dan als directeur in dienst bij je eigen bedrijf, de B.V. 
Compleet met een arbeidsovereenkomst en een salarisbereke-
ning. De belastingdienst bepaald hoeveel het gebruikelijk loon 
is voor een directeur-grootaandeelhouder, DGA. Dit is het mi-
nimumbedrag voor salaris is vastgesteld op € 45.000 in 2017. 
Dat wil zeggen dat je jezelf minimaal € 45.000 aan salaris 
moet toekennen en hierover loonbelasting inhouden en afdra-
gen. Dat is ongeveer € 1.400 per maand. Dat is dan ongeveer  
€ 16.800 aan belasting per jaar. 

Ook hier zijn de nodige uitzonderingen. Daar gaan we nu niet 
op in. We behandelen hier alleen de hoofdlijn.  

Bij een winst van € 45.000 in een eenmanszaak zou je € 9.700 
aan belasting betalen. Hierbij heb ik dan wel rekening gehou-
den met zelfstandigenaftrek en MKB vrijsteling. Deze 2 af-
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trekposten zijn wel voor de eenmanszaak van toepassing maar 
niet voor de B.V. Deze aftrekposten zijn ook grotendeels de 
reden van de lagere belasting. 

Je ziet dat de te betalen belasting een stuk lager is dan bij 
een B.V. 

Stel dat er veel meer winst is, dan wordt bij een B.V. dit in 
meerdere belastingsoorten berekend. Eerst een salaris waar-
over de loonbelasting wordt ingehouden en afgedragen, dan 
over het restant wordt vennootschapsbelasting berekend. Dat 
is een belasting over het “overschot” van de winst. Deze moet 
ook jaarlijks worden aangegeven en afgedragen. En vervolgens 
als je dan het restant winst naar privé wilt halen, dit is divi-
dend uitkeren, betaal je over dat overige deel ook nog divi-
dendbelasting. 

Als er een winst is van € 100.000 dan zouden de aftrekposten 
bij een eenmanszaak € 7.280 zelfstandigenaftrek en MKB-
vrijstelling € 12.981. Dan is er nog € 79.739 over waarvan to-
taal € 35.208 belasting betaald moet worden dat is plm. 35%. 

Bij een B.V. is de eerste € 45.000 als loon uitgekeerd en € 
16.800 belasting ingehouden. 

Het resterende deel € 55.000 moet dan 20% vennootschaps-
belasting over worden betaald zijnde € 11.000. Vervolgens 
blijft er dan nog € 44.000 over aan winst. Als je dit naar privé 
wilt halen, als dividend uitkeren, dan moet je daarover ook 
nog 25% dividendbelasting over betalen, dat is weer € 11.000.  

Dus totaal betaal je € 16.800 + € 11.000 + € 11.000 is totaal    
€ 38.800 dus bijna 39%. Ook hier kunnen nog uitzonderingen 
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van toepassing zijn, het is puur ter informatie. Je ziet dus dat 
ook met deze winst de B.V. nog wel meer belasting moet be-
talen maar het verschil wordt wel steeds kleiner. 

Echter is de te betalen belasting is zeker niet de enige rede-
nen om wel of niet voor een andere rechtsvorm te kiezen. 
Hierbij moet je ook goed rekening houden met rechten, plich-
ten en aansprakelijkheden. En dit laatste is vaak de hoofdre-
den om wel voor een B.V.-rechtsvorm te kiezen. 

Aangifte inkomstenbelas-
ting, winstaangifte voor 
ondernemer 

 

Wat ga je leren?  
 

- Ondernemer, ook voor de belastingdienst? 

- Zelfstandigenaftrek 

- Startersaftrek 

- (Willekeurige) afschrijvingen 

- MKB-vrijstelling 
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- Fiscale oudedagsreserve (FOR) 

- Kleinschalige investeringsaftrek (KIA) 

- Kleine ondernemersregeling (KOR) 

- Voorlopige aangifte 

- Middeling 

- Uitstel aanvragen 

- Bezwaar indienen 
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Ondernemer, ook voor de belasting-
dienst? 
 

Ben jij ook voor de belastingdienst een ondernemer?  

Vaak denken we dan zodra we zijn ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel dat we met dat papiertje op zak een onder-
nemer zijn. Maar de belastingdienst stelt daar nog meer eisen 
aan. En zelfs per belastingsoort apart. Zo zou je wel voor de 
omzetbelasting een ondernemer kunnen zijn en niet voor de 
inkomstenbelasting. Dat is goed mogelijk. En ook andersom is 
mogelijk. 

Op alle uitzonderingen gaan we hier verder niet op in, alleen 
hoofdlijnen voor hetgeen van toepassing is met de inkomsten-
belasting voor zelfstandige ondernemers.  

Er zijn verschillende criteria die de belastingdienst gebruikt 
om te bepalen of je ook voor de belastingen aan de eisen van 
ondernemer voldoet.  
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De belastingdienst bepaalt naar aanleiding van deze criteria 
of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of niet. 
Deze criteria zijn o.a.: 

Zelfstandigheid 

Zo is bijvoorbeeld heel belangrijk dat je echt zelfstandig bent, 
dat je zelf steeds op zoek gaat naar klanten. Daarbij is het 
belangrijk dat je bijvoorbeeld een eigen website hebt, eigen 
visitekaartjes, een flyer etc. En deze ook allemaal daadwerke-
lijk gebruikt om aan klanten te komen. Ook het netwerken is 
hierbij belangrijk. Op welke manier laat jij jezelf en je bedrijf 
zien aan anderen (marketing). 

 

 



                                                                                        
Administratie - Belastingen – Coaching ZZP         

 
   

 

 

© 2018 Pauline Mulders      25                     Admin-online.nl 

Investeren 

Ook is er een belangrijk criterium dat je moet investeren in je 
eigen bedrijf, dus dat wil zeggen dat je materialen aanschaft 
die je voor langere tijd (langer dan een jaar) gebruikt voor de 
onderneming. Dat kan zijn inventaris zoals een computer, 
stellages of gereedschap, een auto, een website, noem zo 
maar op. 

Risico lopen 

De belastingdienst vindt het ook belangrijk dat een onderne-
mer risico loopt. Dat hoort bij het ondernemen. Dat wil zeg-
gen dat je bijvoorbeeld kunt werken en later het geld niet 
krijgt of iets dergelijks. Of juist dat je materialen inkoopt die 
achteraf niet goed verkocht kunnen worden voor de prijs die 
je er zelf voor hebt betaald of meer. Want ook winst beogen is 
het volgende belangrijke criteria. 

Winst beogen. 

Het is ook heel belangrijk dat je een eigen onderneming juist 
opstart voor een langere termijn en dat je probeert er winst 
mee te halen. Levensvatbaarheid voor een onderneming is 
heel belangrijk. Het is volgens de belastingdienst niet de be-
doeling om een uit de kluiten gewassen hobby te beschouwen 
als een onderneming. Hoe goed en leuk die hobby ook kan 
zijn.  

Waar dan precies het verschil zit is moeilijk aan te geven. Dit 
is veelal juist de samenloop van de diverse criteria. Belangrijk 
is dan ook dat je zelf zoveel mogelijk moet voldoen aan deze 
criteria en ook alles goed vastleggen. Zodat als je later met de 
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belastingdienst hierover vragen krijgt, je alles duidelijk kunt 
aantonen. 

Waarom is het zo belangrijk om als ondernemer aangemerkt te 
worden door de belastingdienst?  

 

Voldoe jij aan deze criteria? Als ondernemer 
heb je een aantal extra aftrekposten. 

Zorg er dus voor dat je alles goed registreert en ook goed 
in de aangifte verwerkt. Dat kan je achteraf veel geld 
schelen. 
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Winst uit onderneming? 

Als ondernemer heb je namelijk een aantal (forse) aftrekpos-
ten voor de winst uit je onderneming. Daardoor betaalt je 
minder belasting.  

Dit zijn bijvoorbeeld de 

- Zelfstandigenaftrek,  

- Startersaftrek,  

- Investeringsaftrek,  

- Fiscale oudedagsreserve,  

- MKB-vrijstelling. 
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Of resultaat uit overige werkzaam-
heden? 
 

Anders kan het zijn dat de belastingdienst vindt dat het geen 
onderneming is en jij dus geen ondernemer bent. Dan valt het 
resultaat in de categorie van resultaat uit overige werkzaam-
heden. Het resultaat van de overige werkzaamheden moet je 
ook aangeven bij de inkomstenbelasting in box 1. Alleen heb 
je hier bijna geen extra aftrekposten zoals eerder genoemd. 

Ook nevenwerkzaamheden vallen onder deze groep. Alle 
werkzaamheden voor je onderneming moeten wel in het ver-
lengde liggen van elkaar. Als je bijvoorbeeld een bakker bent 
met een eigen bakkerij en/of winkel en daarnaast doe je ook 
nog werk in de politiek en je ontvangt daar een vergoeding 
voor, dan ziet de belastingdienst dit niet als zijnde werk-
zaamheden die in het verlengde liggen met de bakkerij. Ook 
al vind jij het heel belangrijk als ondernemer om op deze ma-
nier overal zichtbaar te zijn wat ten gunste komt van de on-
derneming. 

Vul daarom ook het juiste deel in bij de aangifte inkom-
stenbelasting. 

Als je ondernemer bent en ook zo gezien wilt worden door de 
belastingdienst moet je zelf ook beginnen met het juiste deel 
van de inkomstenbelasting in te vullen. Vaak zie ik dat onder-
nemers toch zelf resultaat uit overige werkzaamheden invul-
len omdat ze denken dat het deel winst uit onderneming te 
moeilijk is. Dan moet er niet alleen het resultaat worden in-
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gevuld maar ook de balans. Alleen al met het juiste deel van 
de aangifte invullen kan duidelijk inzicht geven en daarmee 
kun je al belastinggeld besparen.  

 

Ondernemer  
 
Ben jij wel een ondernemer voor de belastingdienst, dan kun 
je misschien de volgende aftrekposten toepassen. Voor elke 
aftrekpost zijn er weer andere eisen en criteria waar je aan 
moet voldoen. Dat gaan we je in de volgende hoofdstukken 
uitleggen. 
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Zelfstandigenaftrek 
 

De zelfstandigenaftrek is een van de grootste aftrekposten 
voor de ondernemer. Bovendien hangen hier ook nog verder 
een aantal posten vanaf. Deze aftrekpost is € 7.280 (2017 en 
2018) wat je af mag trekken van de winst uit onderneming. 
Hierover hoef je geen belasting te betalen. Er zijn wel 2 eisen 
om aan deze aftrek te voldoen. 

1. Ondernemer zijn voor de inkomstenbelas-
ting én 

2.  je moet voldoen aan het urencriterium. 

Urencriterium 1.225 uur per jaar 

Je moet kunnen aantonen dat je 1.225 uur per jaar aan je 
bedrijf hebt gewerkt. En dit is niet tijdgelang. Dat wil zeggen 
dat wanneer je in september een eigen bedrijf bent begonnen 
dat je niet dit aantal uren mag delen door 12 maanden en dan 
maal 4 maanden (september t/m december). Dat mag dus 
niet. Je moet echt in dat jaar al aan de 1.225 uren komen. Als 
je dat het eerste jaar dus niet haalt mag je deze aftrekpost 
niet toepassen. 
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En meer dan 50% van je werktijd. 

Buiten de 1.225 uur moeten die uren ook 50% of meer van je 
totale werktijd zijn. Dus als jij bijvoorbeeld halverwege het 
jaar met een eigen bedrijf begint en voorheen in loondienst 
was moet je voor je eigen bedrijf meer uren hebben gemaakt 
dan in loondienst. Zo ook als je nog deels in loondienst bent 
en deels ondernemer. Dus als je 1.250 uur in loondienst werkt 
moet je voor je eigen bedrijf ook minimaal die 1.250 uur kun-
nen aantonen. 
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Urencriterium  
 

Welke uren tellen mee voor het urencriterium? 

Alle uren die je maakt voor werkzaamheden 
voor je onderneming tellen mee voor dit cri-

terium. 

Dat zijn de directe uren, dat zijn de uren die je maakt om je 
klanten te helpen en die je door kunt berekenen. 

En ook alle indirecte uren tellen mee, zoals reistijd, studie-
tijd, netwerken, administratie, schoonmaken, marketing, of-
fertes maken en verder alle uren die je voor je bedrijf bezig 
bent. 

Registreer je uren goed.  

De belastingdienst kan hiernaar vragen en dit kan ook pas na 
een paar jaar zijn. Dus belangrijk om dit goed bij te houden, 
zeker als je in een situatie zit dat qua omzet of qua uren er 
twijfel kan zijn of je wel aan deze uren komt. Dan kan je ach-
teraf niet zeggen: ongeveer 1 uur per week dit, en ongeveer 
nog 2 uur per week het andere etc. Daar neemt de belasting-
dienst geen genoegen mee. Je moet het echt goed aanneme-
lijk maken. 

Bovendien is je urenregistratie ook voor jezelf heel belangrijk 
om dit bij te houden omdat dit een van de belangrijkste stu-
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ringselementen is om je winst te verhogen. Daarvoor is het 
belangrijk dat je registreert welke werkzaamheden je doet en 
hoe lang je erover doet en wat de opbrengst ervan is. Zowel 
direct als indirect. 
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Startersaftrek  
 

Voor beginnende ondernemers is er een extra aftrekpost, n.l. 
de startersaftrek. Dis is een bedrag van € 2.123 (2017/2018) 
wat je van de winst uit onderneming af mag trekken en waar-
over je geen belasting hoeft te betalen. 

 Je moet dan wel aan een aantal eisen voldoen.  

- Je moet als eerste door de belasting ook als onderne-
mer gezien worden  

- En je moet voldoen aan de zelfstandigenaftrek. 

-  Als je aan de eisen van beide posten voldoet dan mag 
je in de eerste 5 jaar, maximaal 3 keer deze extra af-
trekpost van € 2.123 gebruiken. In de aangifte staan 
een aantal vragen die je daarvoor in moet vullen. 

Door de toepassing van de startersaftrek heb je ook nog de 
mogelijkheid om op deze manier een negatief resultaat te 
krijgen. Stel dat je winst in een van de eerste jaren € 7.000 is 
en je voldoet aan de eisen van als 1e  ondernemerschap, ten 2e  
zelfstandigenaftrek en ten 3e  de startersaftrek. 

Dan is het resultaat uit onderneming dus € 7.000 minus           
€ 7.280 en minus € 2.123. Dus je winst wordt nu een verlies 
van € 2.403 en dat is te verrekenen met andere inkomsten in 
box 1 of anders in voorgaande jaren. 
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Alleen in de jaren dat je voldoet aan de eisen als starter kun-
nen deze aftrekposten zorgen voor een negatief inkomen uit 
onderneming. 

Heb je in andere jaren niet voldoende winst om de gehele 
aftrekpost(en) te benutten, dan kan het restant worden mee-
genomen naar het volgende jaar. 
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Willekeurige afschrijvingen 
 

Voor startende ondernemers is het in vele gevallen mogelijk 
om een willekeurige afschrijving toe te passen op investerin-
gen. 

 

Wat zijn investeringen? 

Dat is aanschaf van bedrijfsmiddelen die voor eigen gebruik 
zijn en langer dan een paar jaar meegaan. Bovendien moeten 
deze bedrijfsmiddelen duurder zijn dan € 450 excl. Btw. Je 
moet deze investeringen op de balans zetten, dat wil dus zeg-
gen niet meteen volledig in de kosten opnemen. Een computer 
van € 1.000 mag je dan vervolgens 20% afschrijven per jaar 
(tijdsgelang). Dus elk jaar mag je € 200 in de kosten opnemen. 
Heb je een bedrijfsmiddel aangeschaft op 1 oktober dan mag 
je dat jaar nog 3 maanden afschrijven. Dus € 200 delen door 
12 en dan maal 3 = € 50 in het eerste jaar, vervolgens in de 
jaren 2, 3, 4 en 5 weer € 200 en in het 6e jaar nog eens € 150. 
Zo is op een periode van 5 jaar totaal € 1.000 afgeschreven en 
in de kosten opgenomen. 

Investeringen die langer meegaan dan 5 jaar hebben een lager 
afschrijvingspercentage. Dus bijvoorbeeld een verbouwing of 
een winkelpui kan 10 jaar meegaan, dan is het afschrijvings-
percentage 10% en bij gebouwen kan dit 25% of 33% zijn.  
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Extra voordeel voor starters is willekeurig 
afschrijven 

Als startende ondernemer mag je van deze percentages afwij-
ken. Je mag in plaats van 20% zelfs 100% (volledig) of juist 0% 
(niets) afschrijven. Let wel op dat je aan de voorwaarden 
moet voldoen voor startende ondernemer. Dat wil zeggen dat 
je ondernemer moet zijn, ook voor de belastingdienst, en aan 
de zelfstandigenaftrek moet voldoen. En dan in de eerste 5 
jaar mag je maximaal 3 jaar een startersaftrek gebruiken. En 
in deze 3 jaren mag je dus ook willekeurig afschrijven. 

 

 

Welk percentage neem je dan?  

Het percentage van de willekeurige afschrijvingen kan vari-
eren van 0% tot 100%. Wat het beste is ligt aan allerlei om-
standigheden. Als je veel winst hebt, dan is volledig afschrij-
ven aantrekkelijk. Maar als je juist heel weinig winst hebt, en 
je hoeft maar weinig belasting te betalen, dan is het juist on-
gunstig om extra af te schrijven. Dan is het wellicht voordeli-
ger om de afschrijvingen in een volgend jaar te doen. Kijk dus 
heel goed naar je resultaat en je aangifte wat de besparing is. 
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MKB-vrijstelling 
 

De MKB-vrijstelling is ook een aftrekpost voor ondernemers. 
Hiermee mag je 14% van de winst aftrekken (na aftrek van 
zelfstandigenaftrek en startersaftrek). Voor deze 14% aftrek-
post hoef je zelfs niet aan de eisen van zelfstandigen-aftrek te 
voldoen. Dan mag je toch deze MKB-vrijstelling benutten.  

Met de MKB-vrijstelling kan je dus de winst met 14% verlagen 
en over het lagere deel dus belasting betalen. Echter als je 
resultaat geen winst is maar een verlies dan werkt deze post 
juist andersom. Dan wordt er 14% bij het verlies in mindering 
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gebracht zodat je verlies juist minder is. Dat lijkt in 1e instan-
tie heel vreemd, een aftrekpost die juist tegen je werkt. Dat 
komt doordat er op deze manier bij het ene jaar een winst en 
het andere jaar een verlies is dan valt deze post tegen elkaar 
weg. Als je bijvoorbeeld 1 jaar hebt met € 10.000 winst (en 
verder geen aftrekpoten) dan is de MKB-vrijstelling 14% dus € 
1.400. Dan blijft er dus € 8.600 winst over waarover je belas-
ting betaald. 

Bij een verlies van € 10.000 is de MKB-vrijstelling ook € 1.400 
en daardoor het verlies maar € 8.600. 

Zo zie je dat bij deze 2 jaren de posten precies tegen elkaar 
weg vallen. Nu heb je dus geen voordeel maar ook geen na-
deel. Bij een hogere winst is de MKB-vrijstelling dus juist wel 
een voordeel. 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                        
Administratie - Belastingen – Coaching ZZP         

 
   

 

 

© 2018 Pauline Mulders      40                     Admin-online.nl 

De Fiscale OudedagsReserve (FOR) 
 

De fiscale oudedagsreserve is ook een mogelijkheid om belas-
ting te besparen voor ondernemers. Er zijn wel belangrijke 
aandachtspunten bij de fiscale oudedagsreserve. En daardoor 
zijn er heel veel verschillende meningen over. De een vind het 
een groot voordeel de ander vindt het een groot nadeel. Dit 
kan per situatie voor iedereen natuurlijk verschillend zijn. Jij 
blijft zelf altijd verantwoordelijk hiervoor. Daarom wil ik het 
je goed uitleggen wat het is en waar het gevaar schuilt zodat 
jij zelf de beslissing kunt nemen. 

Nu niet belast, later wel. 

Voor de fiscale oudedagsreserve mag een bedrag van je winst 
aftrekken waarover je nu geen belasting betaalt maar wel op 
een later tijdstip. Het is de bedoeling om zo te sparen voor 
een goede oudedagsvoorziening. 

Aftrek maximaal 9,8% van je winst uit onderneming. 

Je mag dan maximaal 9,8% van je winst aftrekken (voor verre-
kening andere aftrekposten) met een maximaal bedrag van 
bijna € 9.000 per jaar (€ 8.946/ 2017). In 2018 is het 9.44% en 
maximaal € 8.775. Hierover betaal je nu geen belasting maar 
je moet daar later wel belasting over betalen. Dat is op het 
moment dat je het gaat uitkeren aan jezelf.  
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Voldoende eigen vermogen. 

Het geld moet wel in het bedrijf aanwezig zijn, het eigen 
vermogen van je bedrijf moet voldoende zijn. Je mag niet 
meer opbouwen dan het saldo van je eigen vermogen. Je 
hoeft het geld niet bewust apart te zetten, je mag het gewoon 
in een bedrijf laten zitten en ook gewoon blijven gebruiken. 
Het grote voordeel is dat je het geld nog jarenlang zelf kunt 
gebruiken en dat je later in een lager belastingschijf valt dus 
een lager tarief betaalt. 

Ieder jaar mag je beslissen of je deze aftrekpost wel of niet 
toepast. Het saldo van de FOR moet in de jaarrekening en 
aangifte duidelijk worden aangegeven en ook de jaren erna. 
De FOR moet altijd duidelijk uit de balans blijken. 

Mag in het bedrijf blijven (voordeel) en worden gebruikt 
(risico). 

Dat het geld door jezelf gebruikt mag worden is een heel 
groot voordeel maar tevens kan dat ook een heel groot nadeel 
zijn. Want als het wat minder goed gaat dan kan het ook zijn 
dat later je geld op is. En dan ben je nog altijd wel belasting 
erover verschuldigd. Bovendien kan het ook zijn dat je eerder 
erover moet afrekenen als je namelijk stopt met je eigen be-
drijf of als je het bedrijf verkoopt. En op dat moment kom je 
misschien wel in een hogere belastingschijf terecht. 

 

Om de FOR toe te passen moet je hier heel goed over naden-
ken, het is een hele goede aftrekpost om te gebruiken maar je 
moet dit eigenlijk niet alleen als aftrekpost gebruiken. Zorg 
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dat je daadwerkelijk dit wel in de gaten houdt dat het goed 
geïnvesteerd wordt zodat je later het geld altijd nog wel hebt 
op het moment dat je af moet gaan rekenen. 

Andere vormen pensioenopbouw. 

Je mag ook op een andere manier sparen voor je pensioen, 
bijvoorbeeld door pensioenverzekeringen of een lijfrentepolis. 
Meerdere vormen mag je ook naast elkaar gebruiken. Echter 
blijft het voor de belastingaftrek wel tot een maximumbedrag 
per jaar. Als je meer apart zet dan dit maximum dan is het 
niet meer aftrekbaar. 
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Kleine OndernemersRegeling (KOR) 
 

Voor de btw is er een Kleine Ondernemersregeling (KOR). 

Dit is een voordeelregeling voor ondernemers die weinig btw 

af te dragen hebben over een heel boekjaar. Als het totaal af 

te dragen btw (dus btw over verkoop verminderd met btw 

over de inkoop) over het hele jaar minder is dan € 1.345 dan 

hoef je niets af te dragen. Is het bedrag € 1.345 of hoger tot  

€ 1.883, dan is er een gecorrigeerde berekening nodig. Kortom 

hoe meer je bij € 1.883 komt des te minder wordt het voor-

deel. Boven de € 1.883 aan af te dragen btw geldt deze rege-

ling niet meer, dan moet je de volledige btw afdragen. 

 

Dit voordeel mag je ook al tijdens het jaar toepassen. Dus als 

je per kwartaal ongeveer tot € 350 aan btw moet afdragen dan 

mag je hetzelfde bedrag in mindering brengen zodat je op nul 

uitkomt. Echter als je in de loop van het jaar toch steeds 

meer btw af moet dragen en je aan het eind boven de € 1.883 

op jaarbasis uitkomt, dan moet je alsnog de eerdere voordeel-

tjes terugbetalen. Dus voorzichtig zijn met de toepassing hier-

van. 

 

Overigens geldt dit voordeel alleen als je boven de “nul”-lijn 

zit. Stel dat je in het 1e kwartaal € 200 hebt teruggevraagd en 
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zou je het 2e kwartaal € 350 moeten betalen, dan is je voor-

deel (KOR) maar € 150 en moet je dus in het 2e kwartaal toch 

nog € 200 betalen/afdragen. 

 

Heb je wel recht op de KOR-regeling maar dit in de eerdere 

kwartalen nog niet toegepast? Dan kan je dit in het 4e kwar-

taal alsnog toepassen. Alleen mag je aangifte daardoor niet 

negatief worden. Dan moet je een suppletieaangifte indienen 

over het gehele jaar om alsnog het voordeel te kunnen ont-

vangen. 
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KleinschaligheidsInvesteringsAftrek 
(KIA) 

Een extra aftrekpost bij investeringen 

Voor een ondernemer is er ook een extra mogelijkheid om 
belasting te besparen wanneer je investeringen doet voor je 
eigen bedrijf. Investeringen in aanschaf van bedrijfsmiddelen 
die langer meegaan, die een verwachte levensduur hebben 
vanaf 5 jaar.  

En het bedrag van de investering moet minimaal E 450,- excl. 
Btw zijn.  

En verder is er voor deze regeling ook nog een drempelbedrag 
van € 2.300. Onder € 2.300 is er geen extra aftrek, daarboven, 
vanaf € 2.301 tot € 56.192 is hiervan 28% extra aftrek (2017). 

Bij een totaal aan investeringen vanaf € 2.301 per jaar kan je 
28% van het totaal van de investeringen als extra aftrekpost 
verrekenen met je winst om zo minder belasting te betalen. 
Verschillende investeringen mogen bij elkaar worden opge-
teld. Bijvoorbeeld een computer van € 1.000 en inventaris van 
€ 1.500 is samen € 2.500. Hierover mag je dan 28% extra af-
trekken van je winst.  

De extra aftrekpost is dan € 2.500 x 28% = € 700. En wanneer 
je in de belastingschijf zit van 40% levert dit dus € 280 op. 
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Op deze manier betaald de belastingdienst 
een beetje mee aan de investering.  

Tip: let erop aan het einde van het jaar of je aan het mini-
mum saldo voldoet, zo niet dan zou je wellicht nog een inves-
tering die je toch wilt doen om die reden iets eerder kunnen 
doen. 

Boven € 56.192 is er een beperkte aftrek en boven € 312.176 
niet meer (2017). 

Let wel op de uitzonderingen. 

Er zijn een aantal uitzonderingen. Deze staan op de site van 
de belastingdienst. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld investerin-
gen die voor de verhuur zijn, vanuit privé ingebrachte goe-
deren, bedrijfspand, grond, terreinen en bedrijfsauto. 
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Verlies? Carry back! 
 

Negatief inkomen uit onderneming verrekenen met winst 

Als je een verlies hebt uit je eigen onderneming kan je dit 
verrekenen met andere inkomsten box 1 in ditzelfde jaar. Als 
dit niet mogelijk is dan mag je Carry back vragen. Dat wil zeg-
gen dat je het verlies terug gaat wentelen naar eerdere jaren 
waarin je wel belasting hebt betaald. Dit mag bij een onder-
nemer maximaal 3 jaar terug. Voor een B.V. is dit maar 1 jaar 
terug. Dus als je een verlies hebt gemaakt van € 10.000 dan 
zou je die € 10.000 kunnen verrekenen met een inkomen wat 
je had 3 jaar geleden had. Als jij toen een goed inkomen hebt 
gehad waarover belasting is betaald, kan je een deel van die 
belasting terugkrijgen. Dat heet Carry back, dus het verlies 
terug wentelen naar een paar jaar terug.  

Maximaal 3 jaar terug 

Dat mag maximaal 3 jaar terug, kan dat niet verrekend wor-
den met 3 jaar terug dan kijkt de belastingdienst naar 2 jaar 
terug en anders naar vorig jaar. Kan dat in alle gevallen niet 
dan blijft het verlies staan en dan mag je het in de toekomst 
verrekenen met je winst.  

Carry forward 

Zo’n verlies blijft maximaal 9 jaar vooruit te verrekenen. Dit 
heet dan Carry forward. De naam geeft dus aan waarmee het 
verlies verrekend wordt, achterwaarts of voorwaarts.  
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Dit moet je wel zelf aanvragen, de belastingdienst doet dit 
niet vanzelf. Je kunt hiervoor in de aangifte aanvinken dat je 
hiervan gebruik wilt maken. 
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Middeling  
 

Wat is middeling en hoe werkt de middeling? 

Middeling bij extreme inkomensverschillen 
in drie opeenvolgende jaren 

De middeling is een manier om extreem hoge of lage inkom-
sten in verschillende jaren te vereffenen met andere jaren. 
Bij middeling mag je over een aantal jaren een gemiddeld 
saldo van je inkomen berekenen en daarover belasting beta-
len. Op die manier kan je er voordeel mee halen. 

Inkomen in verschillende belastingtarieven (schijven) 

Hoe werkt dat nou precies? Wanneer je in een aantal opeen-
volgende jaren sterke wisselende inkomsten hebt en daardoor 
kom je in de verschillende belastingtarieven (schijven) terecht 
kan je door middeling toe te passen met inkomen gaan schui-
ven. Bij wisselende inkomsten die in dezelfde belastingschijf 
vallen heeft dit geen voordeel. Als je bijvoorbeeld tussen de € 
40.000 en de € 65.000 verdient dan zit je in dezelfde belas-
tingschijf. Je kunt dan wel sterk wisselende inkomsten hebben 
maar je blijft uiteindelijk in hetzelfde belastingtarief zitten. 
In dit geval maakt het niet uit. Juist wel als je inkomen in een 
ander belastingtarief valt, dan zou je er wel voordeel bij kun-
nen hebben. 



                                                                                        
Administratie - Belastingen – Coaching ZZP         

 
   

 

 

© 2018 Pauline Mulders      51                     Admin-online.nl 

Over de afgelopen 5 jaar dan 3 opeenvolgende jaren 
aanwijzen 

Het gaat dan over de belastbare inkomens van de afgelopen 5 
jaar. Het belastbaar inkomen is de winst uit onderneming en 
eventuele andere inkomsten verminderd met de toegestane 
aftrekposten. Echter wel voor de verrekening van de heffings-
kortingen. De aangiften van die 5 jaar moeten wel ingediend 
en afgewerkt (vastgesteld) zijn. 

Van deze afgelopen 5 jaar mag je drie opeenvolgende jaren 
aanwijzen die je wilt middelen. Dat moeten wel drie opeen-
volgende jaren zijn, dus jaren 1, 2-en 3 of 2, 3 en 4 of 3, 4 en 
5. Je mag dus niet jaar 1, 4 en 5 samen middelen. Wat doe je 
dan? Je gaat dan van die drie opeenvolgende jaren het bedrag 
van je belastbaar inkomen bij elkaar optellen dan vervolgens 
weer delen door 3.  

Over dat gemiddelde bereken je dan elk jaar hoeveel belas-
ting je dan had moeten betalen. Op die manier kun je dus een 
hele hoge piek of dip in inkomen vereffenen. De belasting die 
je dan moet betalen is dan deels in een lagere belastingschijf 
terecht gekomen en zo kan je daar geld van terugkrijgen.  

 

Er is een drempel van € 545, daarboven is pas teruggave 
mogelijk. 

Er is wel een drempel, deze drempel is € 545 (2017). Dus bij 
hele kleine schommelingen geeft het geen teruggave, want 
dan kom je niet boven de drempel. Maar kom je wel boven die 
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drempel dan kun je daar belastinggeld van terug krijgen. Het 
is zeker wel de moeite waard om dat heel goed in de gaten 
houden. Voor deze middeling maakt het niet uit of jij in die 
jaren ondernemer was of eerder in loondienst was. En het kan 
ook met een jaar zijn dat je een ontslagvergoeding hebt ge-
had, dat maakt niet uit. Het gaat over het belastbaar inkomen 
van 3 opeenvolgende jaren. Op welke manier je in dat jaar 
het inkomen verdiend hebt maakt niet uit. Zo kan het voor-
komen dat je in het eerste jaar van je onderneming heel wei-
nig hebt verdiend en dat je in de jaren daarvoor in loondienst 
bent geweest, juist dan is het wel heel interessant om dit te 
berekenen. Want dan kan je een mager jaar gaan verrekenen 
met een jaar dat je in loondienst was. Zo kun je misschien nog 
geld terugvragen. En dat kun je vervolgens in je eigen bedrijf 
weer goed gebruiken. 
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Hypotheekrenteaftrek 
 

Wanneer je een eigen woning hebt, heb je meestal recht op 
aftrek van de hypotheekrente. Daardoor hoef je minder in-
komstenbelasting te betalen. Ben je bij een werkgever in 
loondienst dan houdt deze werkgever de loonbelasting in op je 
brutoloon en draagt deze vervolgens maandelijks af aan de 
belastingdienst. De loonbelasting is een voorheffing op inkom-
stenbelasting. 

Het terug te ontvangen bedrag vanwege de hypotheekrenteaf-
trek kun je dan in maandelijkse termijnen al terugvragen bij 
de belastingdienst. Dit is een voorlopige teruggave. 

Let wel op: een teruggave van de belastingdienst krijg je pas 
als je eerder teveel hebt betaald. En daar zit nou ook net het 
gevaar bij een (beginnende) ondernemer. 

Want op het moment dat je zelf nog geen belasting hebt be-
taald over de winst van jouw onderneming heb je ook geen 
recht op een voorlopige teruggave. 

Uiteraard blijf je wel recht houden op de aftrekpost. Daar zit 
het verschil niet. Of je nu particulier of ondernemer bent, 
voor deze regeling van de belastingen maakt dat niets uit. 

Bij winst uit onderneming wordt achteraf pas de te betalen 
belastingen precies berekend met je aangifte. Van de winst 
zelf mag dan wel de aftrekpost berekend worden, daardoor 
wordt het belastbaar inkomen lager en de te betalen belasting 
lager. Als je eerder via een voorlopige teruggave, vanwege je 
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hypotheekrenteaftrek, geld terug hebt ontvangen, dan kan het 
zijn dat deze teruggave te veel is geweest en dan moet je die 
terugbetalen.  

Let hier vooraf goed op en laat het eventueel uitrekenen voor 
je. Elke maand geld terugontvangen is wel leuk maar als je dit 
achteraf in 1 keer terug moet betalen is dat minder leuk. 

 

Uitstel aanvragen  
 

Alle aangiften inkomstenbelasting moeten elk jaar voor  
1 mei ingediend zijn bij de belastingdienst  

 

Als je als ondernemer dan niet op tijd je cijfers definitief be-
rekend kunt hebben mag je uitstel aanvragen. Dit kun je zelf 
doen door in te loggen bij de belastingdienst en daar om uit-
stel verzoeken. Je krijgt dan mogelijk uitstel voor het indie-
nen van je aangifte tot 1 september. Voor belasting-
consulenten is langer uitstel mogelijk. Maar als je in de afge-
lopen paar jaar 2 keer te laat bent geweest met het indienen 
van je aangifte dan krijg je geen uitstel meer. Dus zorg ervoor 
dat de aangifte op tijd binnen is bij de belastingdienst. Bij 
niet tijdig indienen kun je direct een boete krijgen. 

En hou er rekening mee dat 1 september net na de vakan-
tieperiode valt, wacht dus niet op het laatste nippertje. 
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Als je met je onderneming verlies hebt geleden dan is het 
juist weer niet slim om uitstel te vragen. Want misschien is er 
wel een verrekening mogelijk met andere jaren. Dat moet je 
zelf dan zo snel mogelijk doen. 

 

Voorlopige aanslag 
 

Deze ontvang je naar aanleiding van de verdiensten van voor-
gaande jaren. Dus let goed op waarop deze is gebaseerd. Als 
deze juist veel te hoog of te laag is dan kan je deze aan laten 
passen door de belastingdienst.  

Wanneer de belastingdienst de voorlopige aanslag maakt kun-
nen ze alleen uitgaan van de belastingaangiftes die eerder zijn 
ingediend en vastgesteld. Deze voorlopige aanslagen worden 
altijd al aan het einde van het jaar berekend en begin januari 



                                                                                        
Administratie - Belastingen – Coaching ZZP         

 
   

 

 

© 2018 Pauline Mulders      57                     Admin-online.nl 

verzonden. En dan is vaak het vorige jaar nog niet afgewerkt 
en het lopende jaar ook niet. Die voorlopige aanslagen zijn 
vaak gebaseerd op gegevens van 2 jaar terug.  

Het aanpassen kun je zelf op de site van de belastingdienst. 
Voor een voorlopige aanslag hoef je geen bezwaar in te die-
nen. Je mag dan een nieuwe schatting van de winst invullen 
en welke aanslag je hebt ontvangen.  

Daarna krijg je bericht van de belastingdienst en die verreke-
nent de nieuwe aanslag in de nog resterende maanden van het 
jaar. 
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Bezwaar indienen 
 

Heb je aanslagen waar je het niet mee eens bent?  

Dan kun je daarop bezwaar maken. Bezwaar maken moet je 
altijd schriftelijk doen binnen 6 weken na dagtekening van de 
belastingaanslag. Bij een voorlopige aanslag hoef je geen be-
zwaar te maken want een verlopige aanslag kan je zelf aan-
vragen of aanpassen. 

Als je het niet eens bent met een vastgestelde aanslag, zorg 
dan dat je binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maakt bij de 
Belastingdienst. In dit bezwaarschrift vermeld je duidelijk op 
welke aanslag je bezwaar maakt, waarom je bezwaar maakt, 
en over welk bedrag.  

Vermeld er vervolgens ook altijd bij dat je uitstel van betaling 
wilt tot dat er over het bezwaarschrift beslist is. Je kunt al-
leen maar uitstel van betaling vragen over het deel van de 
aanslag waarover je het niet eens bent. 

Op deze manier kan de Belastingdienst de incassoprocedure 
stopzetten, echter dat kan alleen maar over het bedrag waar 
je bezwaar op maakt.  

Ben je te laat, na die zes weken, dan toch 
nog bezwaar maken!  
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Als je bezwaarschrift na 6 weken binnen komt bij de belas-
tingdienst, dan krijg je bericht van de belastingdienst dat je 
bezwaarschrift te laat is en daardoor niet ontvankelijk ver-
klaard wordt. Meestal wordt het bezwaar dan toch wel nog in 
behandeling genomen. Er komt dan alsnog een beslissing. Al-
leen kun je hiertegen later niet meer in hoger beroep.  
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Omzetbelasting (btw) 
 

De meeste ondernemers verrichten diensten of leveringen die 
onder de btw-verplichting vallen. Bij een aantal diensten is dit 
niet het geval. Die zijn vrijgesteld. Dat betreft dan meestal 
medische/therapeutische beroepen, verzekeringen en financi-
ele diensten of landbouw en visserij. Maar voor de meeste 
ondernemers is er wel de btw-verplichting. Hierover leggen 
we in dit hoofdstuk een aantal onderwerpen uit.  

 

Wat is omzetbelasting of te wel btw? 
 
Btw is de afkorting van belasting toegevoegde waarde. Dit is 
een vorm van belasting die iedere eindgebruiker moet betalen 
als hij/zij iets koopt of diensten afneemt. De bedrijven die 
verkopen of diensten leveren moeten boven op hun eigen prijs 
deze belasting berekenen, incasseren en later ook weer afdra-
gen aan de belastingdienst. Het is een belasting die dus nog 
extra op de omzet wordt berekend, vandaar ook de naam om-
zetbelasting. Als particulier merk je hier meestal niet veel van 
omdat de prijs in de winkel al inclusief deze belasting is. Maar 
de ondernemer moet van de omzet dus een deel afdragen aan 
de belastingdienst. 
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Hoe kom ik aan een btw-nummer? 
 
Als jij je eigen bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel 
wordt daar bij de inschrijving gevraagd wat je van plan bent, 
hoeveel omzet je denkt te gaan behalen en wat jouw kosten 
ongeveer per jaar zullen worden. Dit is meestal heel moeilijk 
in te schatten voordat je een onderneming begint. Het gaat 
hierbij nog niet om exacte bedragen, dat zou ook niet kunnen. 
Maar wel zodanig dat ze een globaal beeld hebben. Al deze 
gegevens stuurt de Kamer van Koophandel ook door naar de 
belastingdienst. Die gaan dat zelf bekijken en/of berekenen of 

jij in aanmerking komt 
voor een btw-aangifte. 
Meestal wel. De belasting-
dienst stuurt je dan van-
zelf een brief met daarop 
een btw-nummer en ook 
staat hierop hoe vaak je 
aangifte moet doen. 

    

Inloggegevens van de belastingdienst 
 
Ook wordt door de belastingdienst meteen een inlogcode en 
wachtwoord aangemaakt en toegestuurd. Dit doen ze in af-
zonderlijke brieven. Bewaar deze uiteraard goed. Op deze 
manier kun je zelf je aangifte digitaal indienen. Een goed ad-
ministratie- of accountantskantoor heeft deze inloggegevens 
niet nodig. Die hebben zelf een rechtstreekse software koppe-
ling met de belastingdienst. 
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Hoe vaak moet ik aangifte doen voor 
de btw? 
 
Meestal is dit 1 maal per kwartaal. Dus 4 maal op een jaar. 
Hiervan gaat de belastingdienst uit van de kwartalen van een 
kalenderjaar. Het eerste kwartaal is januari, februari en 
maart, het 2e kwartaal is april, mei en juni enz.  
Ook is het mogelijk dat je iedere maand aangifte moet doen. 
Dit kan als de te betalen bedragen per maand hoog zijn of als 
je eerder een aantal keren te laat aangifte hebt gedaan. Dan 
geeft de belastingdienst dit zelf aan je door middel van een 
brief. 

Wanneer moet je een btw-aangifte 
indienen? 
 
Een btw-aangifte moet je altijd indienen in de maand direct 
na afloop van het kwartaal. Dus over het eerste kwartaal 
(jan.-maart) moet in april aangifte worden gedaan en betaald 
zijn voor de laatste dag van deze maand. Let er altijd wel op 
wanneer deze laatste dag valt. Valt 
de 31e namelijk in een weekend 
bijvoorbeeld op zondag. Dan kun je 
als het zou moeten digitaal nog op 
zondag indienen. Maar je moet het 
indienen nooit op het laatste nip-
pertje doen!! Dan is het vaak druk 
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op de site of gaat er bij het eigen systeem iets mis en vervol-
gens loop je dus ook kans op een boete. Deze boete is meestal 
minimaal € 65. 
   

 

Wanneer moet je de btw betalen? 
 
Zorg er dan ook altijd voor dat de betaling uiterlijk de laatste 
dag binnen is bij de belastingdienst. Houd hier rekening met 
de verwerkingstijd van de bank en de belastingdienst. De be-
taling wordt bij de belastingdienst pas de volgende dag ver-
werkt. Dus betaal nooit pas op de laatste dag en ook niet in 
het laatste weekend. Als deze pas zondag gedaan wordt, dan 
komt deze pas maandag binnen bij de belastingdienst en dan 
krijg je boete als dit in de nieuwe maand valt. De belasting 
kan dus een boete opleggen voor te laat indienen en voor te 
laat betalen. Dat zijn er dus dan 2. En als het vaker voorkomt 
dan kunnen ze het boetebedrag ook nog eens verhogen. 

Wanneer moet je de eerste aangifte 
doen? 
 
De termijn van de eerste aangifte staat ook in de brief die je 
krijgt van de belastingdienst. Let wel op: als jij een onderne-
ming start vanaf 1 maart moet je in april al aangifte doen. Dus 
niet pas als je bedrijf 3 maanden draait. Bij de brief van de 
belastingdienst zit soms ook de eerste aangifte in een papie-
ren vorm. Dat noemen ze de startersaangifte. Dit doen ze om-
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dat de belastingdienst soms niet tijdig kan zorgen dat alles 
voor je digitaal klaar staat. Als je deze papieren aangifte hebt 
ontvangen dan moet deze ook in papier worden ingeleverd. 
Dan kun je dat kwartaal niet digitaal doen, later weer wel.  

   

Heb je (nog) niets om aan te geven? 
 
Als je nog geen omzet hebt om aan te geven dan moet je toch 
een aangifte indienen! Vergeet dat niet. Dit kun je doen door 
in te loggen bij de belastingdienst. Vervolgens krijg je de 
vraag “heb je iets om aan te geven?”. Hier kan je dan “NEE” 
invullen en vervolgens indienen/versturen. Dan weet de belas-
tingdienst dat je niets hoeft te betalen.  
 

Heb je nog geen omzet en wel kos-
ten gemaakt? 
 
Dan kun je bij je aangifte aangeven dat de omzet nihil is, dus 
0 invullen en vervolgens kan je de door jouw betaalde btw van 
je inkoop of kosten terugvragen door bij vraag 5B de voorhef-
fing in te vullen hoeveel btw er bij jou in rekening is gebracht. 
Het gevolg is dan dat er een negatief eindbedrag uitkomt in de 
aangifte. Dan zal de belastingdienst, als zij akkoord is, dit 
bedrag aan je gaan uitbetalen. Zorg dan wel dat ze al op de 
hoogte zijn van je bankrekeningnummer. Als je dit bankreke-
ningnummer nog niet eerder hebt doorgegeven dan kun je dat 
doen door een formulier te downloaden “wijziging bankreke-
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ning” van hun site. Hiermee kun je een nieuw nummer door-
geven of een eerder doorgegeven nummer wijzigen. 
Wel moet je er rekening mee houden dat je in principe alleen 
voorbelasting terug kunt vragen als je ook belaste omzet hebt. 
Dat hoeft niet meteen dit kwartaal te zijn, wel op termijn. 

 

Wat als je geen (tijdige) aangifte 
doet? 
 
Als je niet op tijd aangifte doet dan loop je kans op een boe-
te. De belastingdienst stuurt geen extra brieven om te vragen 
of je alsnog aangifte wilt doen. Die deelt meteen boetes uit. 
En soms doet ze dan ook meteen zelf maar een bedrag van de 
aanslag “verzinnen”. Dat heet dan een ambtshalve aanslag. 
Die is meestal veel te hoog! Kom dan meteen in actie!! Dien 
alsnog zo snel mogelijk de juiste aangifte in. Daarmee gaat de 
belastingdienst dan kijken wat de aanslag had moeten zijn en 
vervolgens hopelijk de eerste aanslag verminderen. Maar vaak 
blijven de boetes staan. Deze zal je dan toch moeten betalen. 
Dus het is heel belangrijk om altijd tijdig aangifte doen.  
Heb je een aanslag ontvangen die niet juist is, dan kun je bin-
nen 6 weken hierop schriftelijk bezwaar maken. Dit staat 
vermeld op de achterkant van de aangifte. 
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Wat nu als er in de vorige aangifte 
iets fout is berekend? 
 
Als er in een aangifte van het voorgaande kwartaal per abuis 
iets fout is berekend of je komt later nog een factuur tegen 
die je vergeten was, dan mag je dit in het kwartaal daarop 
alsnog corrigeren. Mits het kleinere bedragen zijn. Dan reken 
je dit btw-bedrag alsnog bij de nieuwe aangifte erbij.  

 

Welk btw-percentage moet je bere-
kenen? 
 
Er zijn verschillende btw-percentages, 21 % dat is btw hoog, 
6% btw laag 0% btw, btw verlegd en btw vrijgesteld of geen 
btw. De laatste 4 lijken in eerste instantie hetzelfde maar 
toch zit er nog verschil in. 
 
De btw die je door moet berekenen aan je klanten is de btw 
die betrekking heeft op jouw goederen en/of diensten. Jij 
bent zelf verantwoordelijk om het juiste percentage door te 
berekenen. Let hier goed op, want als achteraf blijkt dat je 
een foutief percentage hebt gebruikt moet je zelf bijbetalen. 
En dan kun je hiervoor meestal niet meer bij de klant aanko-
men. 
De hoofdregel is 21 % btw berekenen op je diensten of goe-
deren tenzij je met een uitzondering te maken hebt.  
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Op de website van de belastingdienst staat alles genoemd. Het 
is te veel om hier alle regels en uitzonderingen te vermelden. 
Wel willen we hier de hoofdlijnen duidelijk omschrijven. 
 
Je bepaalt dus altijd eerst de prijs zonder btw en daarna be-
reken je de btw er bovenop. Bij offertes e.d. moet je wel heel 
duidelijk omschrijven of hier nog btw bovenop komt of niet. 
Als je een winkel hebt dan prijs je de goederen inclusief de 
btw. Dit hoge percentage is voor veel diensten en alle luxe-
goederen. 

 
Het lage percentage btw 6% is o.a. voor levensmiddelen en 
eerste levensbehoeften. Bijvoorbeeld ook op de afrekening 
van het water. Ook valt hier soms onderhoud aan oudere wo-
ningen onder, boeken, tijdschriften, kapper, openbaar vervoer 
en medicijnen. 
 
0% btw is van toepassing bijvoorbeeld op emballage en ta-
baksartikelen. 
Btw vrijgesteld is voor diensten van speciale beroepen zoals 
onderwijs of medische diensten en financiële diensten. 
 
Geen btw is van toepassing op de meeste overheidsdiensten 
zoals postzegels, gemeente- en motorrijtuigenbelasting, ge-
meentelijke parkeergelden. 
 
Btw verlegd wil zeggen dat jij geen btw hoeft te berekenen 
maar dat je de btw mag verleggen naar de klant. De klant 
moet dus de btw aangeven en afdragen. Dit kan in sommige 
gevallen o.a. bij werkzaamheden als onderaannemer. 
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Levering van diensten aan, of goederen naar het buitenland 
(binnen EU) kan ook met btw verlegd. Dan moet de klant wel 
zelf een bedrijf hebben en zijn btw-nummer aan jou doorge-
ven. Dit btw-nummer moet ook op jouw factuur vermeld wor-
den. Als de klant een particulier is moet er gewoon btw bere-
kend worden. Ook als de diensten in Nederland zijn verricht. 
Of er moeten duidelijke documenten zijn dat goederen naar 
het buitenland zijn gegaan zoals douanedocumenten. 
 
Vaak hoor ik: mijn klant heeft geen btw-verplichting dus ze 
willen een factuur zonder btw. Dit is niet juist. Als je klant 
vrijgesteld is van btw, wil dat zeggen dat ze over hun eigen 
omzet geen btw hoeven af te dragen. Ze kunnen daardoor ook 
de btw die ze zelf betalen aan andere bedrijven niet verreke-
nen. Maar jij moet wel gewoon jouw btw-percentage in reke-
ning brengen. 

 

Hoe bereken je de btw? 
 
Als je een prijs hebt berekend zonder btw dan moet daar 21% 
(in geval van hoge btw) bijgeteld worden.  
Dus € 100,- x 21% is € 21,-. De prijs inclusief btw is dan   € 
121,-. Dus 100% + 21% is 121%. Dat is meestal niet het pro-
bleem om dit uit te rekenen. Vaak gaat het wel mis als er an-
dersom gerekend moet worden.  
 
Want als € 100,- de prijs is van een artikel inclusief btw, dan 
is de btw niet € 21,-. In dit geval moet je € 100 delen door 121 
(want het was inclusief btw dus 121%) en vervolgens maal 100 
voor het bedrag exclusief, of maal 21% voor het btw-bedrag. 
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Dus € 100 / 121 = € 83. Dit is dus het bedrag exclusief btw. De 
btw hiervan is € 17.-.   
 
En als je zoals in het eerste voorbeeld de btw er bovenop zou 
berekenen dan wordt dat € 100 x 21% =€ 21. Dan zou exclusief 
€ 100- € 21 = €79,- zijn. Je ziet nu het verschil. En bij grotere 
bedragen of een veelvoud van deze bedragen dan kan het ver-
schil snel oplopen. 

 

Welke btw mag je wel of niet verre-
kenen? 
 
Wanneer je zelf een bedrijf hebt mag je veel btw die aan jou 
in rekening is gebracht verrekenen met de af te dragen btw 
over de omzet. Voorheffingen heet dat op de btw-aangifte 
(vak 5B). Mits je zelf ook belaste prestaties hebt. 
 
Daarvoor moet je wel een bon of factuur in je administratie 
hebben die op naam van je bedrijf staat. Kleine bonnen zoals 
tankbonnen hoeven niet op naam. Maar dan moet je wel de 
betaling kunnen bewijzen, dus altijd pinnen. Ook is het ver-
plicht dat het btw-bedrag en percentage op de factuur ver-
meld staan. Staan die er niet op dan mag je de btw niet ver-
rekenen. 
 
Het moet dan wel de btw zijn op zakelijke uitgaven. Als je 
privé uitgaven via de zaak hebt betaald, bijvoorbeeld wanneer 
je bij een groothandel ook wat privé artikelen meeneemt, dan 
mag je hierover de btw niet verrekenen. Ook de btw op ver-
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teer in horecagelegenheden mag je niet verrekenen. Jij bent 
nu immers de eindgebruiker. 
 
Let ook goed op bij verzekeringen. Hierbij wordt 21% assuran-
tiebelasting berekend. Het is wel hetzelfde percentage maar 
dit is geen btw. Dus niet te verrekenen. Het bedrag inclusief 
de 21% assurantiebelasting moet dus in de kosten worden ge-
boekt. 
 
De btw op buitenlandse facturen (of VAT of MwSt) mag je niet 
bij de gewone aangifte verrekenen. Hiervoor moet je jaarlijks 
de btw terugvragen in het betreffende land. Of als het veel is 
per kwartaal. Een heel gedoe en voor kleine bedragen niet 
echt efficiënt. Dus zorg er dan voor dat de leverancier jouw 
btw-nummer heeft en dat de btw naar jou verlegd wordt. 
 
Tegenwoordig heeft bijna elk bedrijf wel te maken met btw 
op buitenlandse facturen, denk aan Microsoft, Facebook, 
Google enz. Twijfel je aan de btw of dit Nederlandse of bui-
tenlandse btw is? Kijk dan goed naar het btw-nummer van de 
leverancier. Bijvoorbeeld bij Google begint dit nummer met IE 
van Ierland. Dus geen Nederlandse btw. Alle Nederlandse btw-
nummers beginnen met NL. 

Wat is een suppletie? 
 
Alleen als de correctie boven de € 1.000 is dan moet je dat 
direct melden en aangeven met een suppletieaangifte. Dit is 
een gecorrigeerde aangifte. Ook kan het zijn dat aan het ein-
de van het jaar met het maken van de jaarcijfers blijkt dat 
het totaal aan te betalen btw of te verrekenen btw, anders is 
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dan de optelsom van de 4 aangiftes. Ook dan moet er een 
suppletieaangifte gemaakt worden bij hogere bedragen. 

 

Kleine ondernemersregeling (KOR). 
 
Voor de btw is er een Kleine Ondernemersregeling (KOR). 
Dit is een voordeelregeling voor ondernemers die weinig btw 
af te dragen hebben over een heel boekjaar. Als het totaal af 
te dragen btw (dus btw over verkoop verminderd met btw 
over de inkoop) over het hele jaar minder is dan € 1.345 dan 
hoef je niets af te dragen. Is het bedrag € 1.345 of hoger tot  
€ 1.883, dan is er een gecorrigeerde berekening nodig. Kortom 
hoe meer je bij de € 1.883 komt, des te minder wordt het 
voordeel. Kom je boven de € 1.883 uit, dan moet je de btw 
volledig afdragen. 

 
Hierop zijn wel diverse uitzonderingen. Je moet o.a. namelijk 
bij btw verlegd of bij transacties van en naar het buitenland 
een correctie toepassen. Bovendien geldt deze regeling niet 
voor een B.V., vereniging of stichting. Bij een kleine onder-
neming dus belangrijk om dit in de gaten te houden! 
 
Dit voordeel mag je ook al tijdens het jaar toepassen. Dus als 
je per kwartaal ongeveer tot € 350 aan btw moet afdragen dan 
mag je hetzelfde bedrag in mindering brengen zodat je op nul 
uitkomt. Echter als je in de loop van het jaar toch steeds 
meer btw af moet dragen en je aan het eind boven de € 1.883 
op jaarbasis uitkomt, dan moet je alsnog de eerdere voordeel-
tjes terugbetalen. Dus voorzichtig zijn met de toepassing hier-
van. 
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Overigens geldt dit voordeel alleen als je boven de “nul”-lijn 
zit. Dus heb je in het 1e kwartaal € 200 teruggevraagd en zou 
je het 2e kwartaal € 350 moeten betalen, dan is je voordeel 
(KOR) maar € 150 en moet je dus in het 2e kwartaal toch nog  
€ 200 betalen/afdragen. 
 
Heb je wel recht op de KOR-regeling maar dit in de eerdere 
kwartalen nog niet toegepast? Dan kan je dit in het 4e kwar-
taal alsnog toepassen. Alleen mag je aangifte daardoor niet 
negatief worden. Dan moet je een suppletieaangifte indienen 
over het gehele jaar om alsnog het voordeel te kunnen ont-
vangen. 
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Nawoord 
 

Met dit e-book heb ik je vele tips kunnen geven over financi-
eel inzicht, administratie en belastingen. Er is natuurlijk nog 
veel meer te vertellen. Dus als je op de hoogte wilt blijven, 
blijf me dan volgen via de tips die je over de mail krijgt toe-
gestuurd of via de Social Media. 

Je kunt lid worden van onze groep op Facebook. Gebruik hier-
voor de volgende link om lid te worden.  

https://www.facebook.com/groups/tips.voor.onderneme
rsZZP/ 

En kijk op onze website voor nieuws, gratis webinars, work-
shops en trainingen. 

http://admin-online.nl/coaching/ 

 

Verder wil ik nog even benadrukken dat er zeker in belasting-
land zoveel regels zijn met ook weer zovele uitzonderingen 
daarop. Het is onmogelijk om vanaf een afstand volledige in-
zage te hebben in jouw situatie. Om deze reden kan je ook 
geen rechten aan dit e-book ontlenen. Mocht je vragen heb-
ben, neem dan contact met me op via mail: 

admin@admin-onlne.eu of bel me op 076 – 7002 172 

 

https://www.facebook.com/groups/tips.voor.ondernemersZZP/
https://www.facebook.com/groups/tips.voor.ondernemersZZP/
http://admin-online.nl/coaching/
mailto:admin@admin-onlne.eu
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