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1. Introductie
Als ZZPer maakt u kosten die nodig zijn om uw onderneming op te starten en om uw
onderneming in bedrijf te houden. Deze kosten bepalen de winst die u maakt, immers
winst=opbrengst minus kosten.
Er bestaat nogal eens onduidelijkheid en twijfel over welke kosten u wel, welke niet en
welke u gedeeltelijk mag aftrekken. In dit naslagwerk vind u de antwoorden hierop.
Naast aftrekbare kosten zijn er verschillende aftrekposten zoals de ondernemersaftrek,
fiscale reserveringen en winstvrijstelling. Ook deze zetten we in dit naslagwerk op een rij.
Schematisch ziet het verschil tussen aftrekbare kosten en aftrekposten er zo uit:
Uw Omzet
Aftrekbare Kosten (exclusief BTW)

–

= Winst
Aftrek Posten

–

Belasting

–

= Uw Inkomen
Let op: de informatie uit dit naslagwerk is gebaseerd op de belastingwetgeving per 1 juni
2017.
Wanneer u meer informatie wilt over de kosten en aftrekposten in uw specifieke situatie,
raadpleeg dan uw boekhouder of accountant. Wanneer u die niet heeft, dan kunt u
natuurlijk vrijblijvend contact met onze partner Linked Boekhouding opnemen, zij zijn
gespecialiseerd in de boekhouding voor de ZZP'er!
Linked Boekhouding BV
email:

info@linkedboekhouding.nl

tel:

088-6908800

web:

www.linkedboekhouding.nl
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2. Aftrekbare kosten
In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillende aftrekbare kosten die een ZZPer heeft. In
principe zijn alle zakelijke kosten die u maakt aftrekbaar van uw opbrengst. Dit wordt niet
door de fiscus beoordeeld, tenzij uw kosten niet in verhouding staan tot uw opbrengst of
de omvang van uw bedrijf. Daarnaast is er onderscheid naar kosten die u over meerdere
jaren moet aftrekken en kosten die gedeeltelijk aftrekbaar zijn.

2.1 Zakelijke kosten (100% aftrekbaar)
Alle kosten die u maakt om uw onderneming te starten en in bedrijf te houden mag u
aftrekken en verminderen dus uw winst (en daarmee te door u te betalen belasting).
U kunt hierbij denken aan:
•

Aanschaf kantoorartikelen (drukwerk, papier, pennen, ordners etc)

•

Gereedschap

•

Vakliteratuur

•

Reclamekosten

•

Computer, smartphone, iPad, software, internetabonnement

•

Werkkleding (let op, hiervoor gelden speciale regels!)

•

Advieskosten (notaris, adviseur etc)

•

Administratieve kosten (kosten boekhouding)

•

Inrichting kantoor

•

Huur en exploitatie van uw kantoor (let op: voor kantoorruimte thuis gelden
afwijkende regels!)

•

Inschrijving KVK

Maar ook:
•

Alle kosten die u maakt om uw produkt of dienst te produceren (in het jaar waarin u
de kosten aftrekt)

•

Eventuele kosten van betaalde lonen en premies

Ook kosten die u in de aanloopfase van uw onderneming hebt gemaakt kunt u aftrekken
(en onder voorwaarden ook de betaalde BTW). Deze kosten moeten dan wel duidelijk
betrekking hebben op het tot stand brengen van de onderneming.
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2.2 Zakelijke kosten (gespreid aftrekbaar)
Er zijn kosten die u gespreid over meerdere jaren moet aftrekken, dit zijn investeringen en
vooruitbetaalde kosten.

2.2.1 Investeringen
De kosten die u maakt voor uw bedrijfsmiddelen zijn niet in 1 jaar aftrekbaar. Dit zijn
meestal investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen zoals een machine, een laptop of
kantoorinventaris. Deze kosten trekt u gespreid af, via het principe van afschrijven. Dit
houdt in dat u de kosten verdeelt over de jaren waarin u het bedrijfsmiddel gebruikt en dat
u dus jaarlijks een deel (de afschrijving) mag aftrekken. Zie hieronder ook het kopje
'Investeringen' voor meer informatie over de fiscale investeringsregelingen.
Aanschaf van bedrijfsmiddelen onder € 450 mag u in het jaar van aanschaf
aftrekken. U mag jaarlijks maximaal 20% van de aanschafkosten afschrijven.
Vraag uw boekhouder om advies over de juiste afschrijvingsregelingen.

2.2.2 Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde kosten zijn kosten die betrekking hebben op meer dan 1 jaar. Deze trekt u
dan ook pas af in het jaar wanneer u profijt heeft van deze kosten. Dit zijn bijvoorbeeld
verzekeringspremies en (vooruitbetaalde) huur.
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2.3 Zakelijke kosten (gemengd aftrekbaar)
Wanneer u kosten maakt voor zaken waar u of een ander privé persoon ook persoonlijk
voordeel van heeft, dan kunt u alleen het zakelijk deel aftrekken. Wanneer het privé
gebruik of genot overheerst, dan kunt u deze kosten in zijn geheel niet aftrekken.
Op de website van de belastingdienst kunt u het volgende overzicht vinden van gemengde
kosten en het aftrekbare deel:

Bron: www.belastingdienst.nl
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2.3.1 Autokosten
Een belangrijke aftrekpost is de kosten voor de auto. In dit naslagwerk wordt nu alleen de
situatie toegelicht dat uw auto privé-bezit is. In dat geval kunt u € 0,19 per zakelijke
kilometer aftrekken, mits u dit bijhoudt in een overzicht. In dit overzicht vermeld u de
datum van de rit, vertrekpunt en bestemming, aantal gereden kilometers en de (afwijkende)
route. Het beste is om deze ritten aan te laten sluiten op uw (zakelijke) agenda als extra
onderbouwing.
Onder zakelijke kilometers vallen tevens uw woon-werk kilometers. In de € 0,19 worden
ook de kosten voor parkeergeld, wasstraat, tolgeld etc. geacht te zijn inbegrepen. Die kunt
u dus niet apart declareren.
U kunt de gedeclareerde kilometers (maandelijks) opnemen of op uw jaarrekening als
privé-storting in uw bedrijf boeken. Voor de veiligheid kunt u deze wellicht het beste pas
meenemen bij de vaststelling van uw winst wanneer u de aangifte Inkomstenbelasting
doet. Het totaalbedrag laat u immers in mindering komen van uw winst, waardoor u minder
belasting betaalt.
Wanneer u uw auto voor meer dan 90% zakelijk gebruikt wordt deze overigens als nog
door de belastingdienst als ondernemingsbezit gezien en gelden de regels voor de
bijtelling van de auto van de zaak.
De BTW op kosten die u maakt voor onderhoud, reparatie en gebruik zijn naar rato
aftrekbaar. Hierbij moet u dus kijken naar de verhouding privé-zakelijk gebruik.
Gebruikt u de auto voor 30% zakelijk, dan mag u dus 30% van de BTW op
bovengenoemde kosten terugvorderen.
Schaf bij voorkeur een brandstofpas aan op naam van uw bedrijf. Hierdoor krijgt u
geen problemen met de BTW aftrek op die kosten.

2.3.2 Telefoonkosten & Internet
Er bestaat vaak veel onduidelijkheid over wat wel & niet aftrekbaar is op het gebied van
telefonie en internet.
De abonnementskosten van uw vaste telefoonaansluiting zijn niet aftrekbaar, eventuele
zakelijke gesprekskosten die u hiermee voert wel. Heeft u een aparte (dus extra)
aansluiting voor uw bedrijf/ werkruimte dan zijn abonnements- en gesprekskosten wel in
zijn geheel aftrekbaar.
Voor uw internetabonnement geldt dat u deze moet splitsen in een deel privé en zakelijk
gebruik waarbij alleen het zakelijke deel mag worden afgetrokken.
Uw mobiele telefoon mag u in de regel wel volledig als zakelijke kosten boeken, of uit de
praktijk moet blijken dat u deze voornamelijk privé gebruikt.
Laat zoveel mogelijk zakelijke contracten/ factureren op naam van uw bedrjf zetten
in plaats van deze vanuit prive te declareren aan uw bedrijf. Dit is beter voor de
aftrekbaarheid van de BTW.
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3. Aftrekbare posten
Naast kosten die u kunt aftrekken, zijn er een aantal (fiscale) aftrekposten waar u als
ZZPer gebruik van kunt maken. Deze kunt u in mindering brengen op uw winst en zijn te
onderscheiden naar:
•

Fiscale reserves

•

Investeringsaftrek

•

Ondernemersaftrek

•

MKB-winstvrijstelling

•

Verrekening verliezen

3.1 Fiscale reserves
U heeft als ZZPer de mogelijkheid om voor periodiek terugkerende kosten zogenaamde
reserves aan te leggen. Denk aan de (onderhouds)kosten van uw pand, maar ook aan de
aanschaf van bepaalde bedrijfsmiddelen. Ook zult u pensioen willen gaan opbouwen,
hiervoor maakt u feitelijk ook kosten, verspreid over meerdere jaren. Deze zogenaamde
fiscale reserves zullen we hieronder bespreken.

3.1.2. Herinvesteringsreserve
Wanneer u een bedrijfsmiddel verkoopt, mag u de opbrengst gebruiken om een in een
nieuw bedrijfsmiddel te investeren. De belasting die u eigenlijk moet betalen over de winst
die u feitelijk met de verkoop behaalt wordt hiermee uitgesteld. De gedachte hierachter is
dat de verkoop van een bedrijfsmiddel door een ondernemer niet gericht is op het behalen
van een winst op deze verkoop maar om een nieuw (vervangend) bedrijfsmiddel aan te
schaffen. Deze regeling zal niet vaak van toepassing zijn op een ZZPer.

3.1.2. Egalisatiereserve
De egalisatiereserve heeft als doel om kosten die een ondernemer heeft door gebruik van
een bedrijfsmiddel in een bepaald jaar te reserveren ook al volgen de daadwerkelijke
uitgaven pas in een later jaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor het reserveren van kosten voor
het onderhoud van een bedrijfspand of machines. Deze reserve mag niet worden
aangelegd voor aanschaf van bedrijfsmiddelen. Wanneer de reserve in enig jaar wordt
aangesproken dan kan een eventueel tekort (als ook een eventueel overschot) ten laste
(of ten gunste) van het resultaat in dat jaar worden gebracht.

3.1.3 Oudedagsreserve
De fiscale oudedagsreserve (ook wel bekend als FOR) is bedoeld om een deel van uw
winst te reserveren voor uw pensioen. Hiermee beperkt u dus uw winst en de te betalen
belasting. U hoeft dit geld niet daadwerkelijk op zij te zetten, het betreft een
boekhoudkundige reservering die tot uitdrukking moet komen op uw balans. Het
toevoegen aan uw reserve en het afnemen (opnemen) is gebonden aan diverse regels.
Een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de FOR is dat u voldoet aan het
urencriterium (u voldoet aan het urencriterium wanneer u per jaar meer dan 1.225 uur aan
uw onderneming besteed en u meer dan 50% van uw arbeidstijd aan uw onderneming
besteed). U moet zich realiseren dat wanneer u uw onderneming staakt of wanneer u de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt u alsnog belasting moet betalen over deze reserves
Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Alle gegevens zijn gebaseerd op informatie beschikbaar en
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(ongeacht of u deze wel of niet 'cash' beschikbaar heeft). Ook bij een echtscheiding kan
de (waarde van de) oudedagsreserve een pijnlijk item zijn wanneer uw ex-partner hier
recht op heeft. De laatste jaren wordt dan ook vaak gekozen voor het zogenaamde
banksparen, waarmee fiscaal vriendelijk (=belastingvrij) gespaard kan worden voor later.
Vraag uw boekhouder of accountant om advies wat in uw situatie het beste is om te
doen. Realiseer u dat de FOR enkel uitstel van betaling van belasting is.

3.2 Investeringssaftrek
Wanneer u in bedrijfsmiddelen investeert kunt u in aanmerking komen voor
investeringsaftrek. Veel ZZP'ers maken geen gebruik van deze regeling, dat is zonde want
dit levert weer een aftrekpost op voor uw winst. De meeste ZZP'ers komen in aanmerking
voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze is bedoeld voor bedrijfsmiddelen
met een investeringswaarde tussen de € 2.301 en € 312.176 (2017):

Bron: www.belastingdienst.nl

Koopt u bijvoorbeeld een computer voor uw onderneming van € 2.500, dan kunt u 28%
van het investeringsbedrag aftrekken van de winst. Ook de aanschaf van een website kan
hieronder vallen. Kijk op de website van de belastingdienst om te zien welke
bedrijfsmiddelen niet onder de KIA vallen. Twijfelt u? Bel dan met de belastingtelefoon om
uitsluitsel te krijgen.
Naast deze aftrekmogelijkheid mag u tevens de gekochte bedrijfsmiddelen gewoon
afschrijven. Een mooie extra aftrekpost dus!
De overige regelingen (Milieu-investeringsaftrek en Energie-Investeringsaftrek) worden
hier niet besproken, deze zijn in de meeste gevallen niet van toepassing voor ZZP'ers.
Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.
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3.3 Ondernemersaftrek
De ondernemersaftrek is een extra aftrekpost van de winst (nadat een eventuele FOR van
de winst is afgetrokken), schematisch gezien als volgt:
Uw Omzet
Aftrekbare Kosten (exclusief BTW)

–

Fiscale aftrekposten

–

= Winst
FOR

–

Investeringsaftrek

–

Ondernemersaftrek

–

Belasting

–

= Uw Inkomen

De ondernemersaftrek bestaat uit de:
•

Zelfstandigenaftrek

•

Startersaftrek

•

Aftrek Speur- en Ontwikkelingswerk

•

Meewerkaftrek

•

Stakingsaftrek

Om in aanmerking te komen voor de oudedagsreserve, de zelfstandigen-, starters- en
meewerkaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, moet u voldoen aan het
urencriterium. Hieronder zullen we de afzonderlijke regelingen bespreken.
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3.3.1 Zelfstandigenaftrek
U heeft recht op de zelfstandigenaftrek wanneer u door de belastingdienst wordt gezien
als ondernemer. Hiertoe kijkt men kort gezegd of u winst maakt, zelfstandig uw
ondernemer drijft en ondernemersrisico loopt.
Daarnaast moet u voldoen aan het urencriterium, u voldoet hier meestal aan wanneer u
aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:
•
•

U besteedt als ondernemer 1.225 uur aan het feitelijk drijven van uw
onderneming(en). Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap?
Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
U besteedt meer dan 50% van de tijd die u werkte aan uw onderneming(en)
Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te
voldoen aan deze voorwaarde van 50%.

De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat u van uw winst mag aftrekken en bedraagt in
2017 € 7.280. Dit bedrag kan niet meer zijn dan uw winst, of u moet ook in aanmerking
komen voor de startersaftrek. Houdt u een gedeelte zelfstandigenaftrek 'over' dan mag die
in de volgende 9 jaar worden afgetrokken (zolang de totale aftrek maar niet hoger is dan
de winst).

3.3.2 Startersaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met de startersaftrek (2017: € 2.123) onder de
volgende voorwaarden:
•

U dreef in de 5 voorafgaande jaren minimaal 1 jaar geen eigen onderneming.

•

U hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de
zelfstandigenaftrek.

3.3.3 Aftrek Speur- en Ontwikkelingswerk
U krijgt de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk als u aan alle volgende voorwaarden
voldoet:
•

U bent ondernemer (zie boven).

•

U voldoet aan het urencriterium(zie boven).

•

U hebt een Speur- en ontwikkelingswerkverklaring van RVO.nl

Daarin staat dat uw werkzaamheden onder speur- en ontwikkelingswerk vallen. In deze
verklaring staat ook welk bedrag u hiervoor kunt aftrekken.
•

U besteedt zelf minimaal 500 uren aan erkend speur- en ontwikkelingswerk.

Meer informatie over de Speur- en ontwikkelingsverklaring vindt u op www.rvo.nl
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3.3.4 Meewerkaftrek
Wanneer uw fiscale partner meer dan 525 uur in uw onderneming meewerkt en hier geen
of een vergoeding van ten hoogste € 5.000 (2017) krijgt dan heeft u recht op de
meewerkaftrek. U moet dan ook voldoen aan de eerder twee genoemde voorwaarden van
de belastingdienst (u bent ondernemer en u voldoet aan het urencriterium).
Let op: u moet de uren aannemelijk kunnen maken, dus zorg dat u deze goed
administreert. De meewerkaftrek bestaat uit een percentage van de winst, onderstaande
tabel geldt voor 2017:

Bron: www.belastingdienst.nl

3.3.5 Stakingsaftrek
Hebt u uw hele onderneming gestaakt, bijvoorbeeld doordat u de onderneming hebt
verkocht? Dan moet u belasting betalen over de stakingswinst. U mag de stakingsaftrek
aftrekken van de stakingswinst. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst, maar is gebonden
aan een maximum.
Zoals u ziet, is het voor een groot deel van deze aftrekposten vereist dat u voldoet aan het
urencriterium. Een goed bijgehouden agenda met bewijsstukken is dus van belang! U kunt op
onze website een handige sheet downloaden om uw uren bij te houden en te verantwoorden:
Gratis urensheet voor onderbouwing urencritrium
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3.4 MKB Winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling is een percentage (2017: 14%) van de behaalde winst uit 1of
meer ondernemingen. Om de mkb-winstvrijstelling te bepalen, moet u deze winst eerst
verminderen met de ondernemersaftrek. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen
moet u door de belastingdienst als ondernemer worden beschouwd. U hoeft voor deze
aftrekpost niet te voldoen aan het urencriterium.
Voor de volledige regelingen en de exacte bedragen en percentages verwijzen we u naar
de website van de belastingdienst.
Ons schema ziet er nu als volgt uit:
Uw Omzet
Aftrekbare Kosten (exclusief BTW)

–

Fiscale aftrekposten

–

= Winst
FOR

–

Ondernemersaftrek

–

MKB Winstvrijstelling

–

Belasting

–

= Uw Inkomen

3.5 Verrekening verliezen
Wanneer u start als ZZPer is het niet vreemd dat u niet direct winst maakt. U heef de
mogelijkheid om een verlies te verrekenen met eventuele andere inkomsten die u in box 1
heeft (een andere betaalde baan of inkomsten uit uw woning).
Indien u daardoor een negatief inkomen krijgt, mag u dit verrekenen met uw belastbare
inkomens over een periode van 3 voorafgaande jaren. Indien dit niet of gedeeltelijk
mogelijk is mag u tot 9 jaar terug verrekenen.
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4. Conclusie
In dit naslagwerk hebben we getracht de belangrijkste aftrekbare kosten en de
aftrekposten waar u als ZZPer gebruik van kunt maken op een rij te zetten.
Voor wat betreft de aftrekbaarheid van kosten is het zakelijk karakter van belang. Dit
bepaalt of u kosten direct geheel, verspreid geheel of gedeeltelijk kunt aftrekken.
Een deel van de aftrekposten mag u alleen toepassen wanneer u aan het urencriterium
voldoet.
Voor beide geldt dat deze uw winst en dus de te betalen belasting verminderen. Veel
ZZPers zien aftrekposten als 'geld dat ze terug krijgen'. U krijgt echter geen geld terug,
maar bespaart te betalen belasting. Per saldo is dit hetzelfde, voor uw beleving echter
anders.
Wanneer u meer informatie wilt over de kosten en aftrekposten in uw specifieke situatie,
raadpleeg dan uw boekhouder of accountant. Wanneer u die niet heeft, dan kunt u
natuurlijk vrijblijvend contact met onze partner Linked Boekhouding opnemen, zij zijn
gespecialiseerd in de boekhouding voor de ZZP'er!
Linked Boekhouding BV
email:

info@linkedboekhouding.nl

tel:

088-6908800

web:

www.linkedboekhouding.nl
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