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47 ONMISBARE BELASTINGTIPS VOOR ONDERNEMERS 

VOOR JE VERDER LEEST 

In dit whitepaper heb ik 47 onmisbare belastingtips 
voor je op een rijtje gezet. Financiën en belastingen 
zijn misschien niet sexy. Ik nodig je toch uit om dit 
document aandachtig door te lezen, zodat je er je 
voordeel mee kunt doen. Een klein beetje van je tijd 
kan je veel geld opleveren. 
In mijn boeken vind je nog veel meer tips en gratis 
rekenmodellen om je voordeel uit te rekenen. 
Deze tips zijn niet bedoeld als financieel advies. 
Eventuele financiële voordelen zijn afhankelijk van je 
persoonlijke situatie. Twijfel je of bepaalde tips op jou 
van toepassing zijn? Raadpleeg dan een adviseur. 
Stephan Zwanikken | Boekhouden in Excel 
Prins Willem-Alexanderlaan 705 
7311 ST Apeldoorn 
www.esset.nl | www.boekhoudeninexcel.nl | 
www.hetgrotegeldboek.nl | www.financienvoormanagers.nl 
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BELASTINGSYSTEEM 
Tip 1: Verdiep je in het belastingsysteem 
Als je minder belasting wilt betalen, dan moet je als 
eerste het Nederlandse belastingsysteem enigszins 
doorgronden. 
Niet al je inkomsten vallen in Nederland namelijk 
onder hetzelfde tarief. Voor de inkomstenbelasting 
kennen we drie groepen belastbare inkomens (boxen). 
 box 1: inkomen uit werk en woning; 
 box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang en; 
 box 3: inkomen uit sparen en beleggen. 
Je kunt dus drie belastbare inkomens hebben: in box 
1, 2 en 3. Binnen iedere box gelden andere 
belastingtarieven. De belasting die je moet betalen, 
bereken je door de tarieven toe te passen op de 
belastbare inkomens verminderd met 
heffingskortingen en aftrekposten. 
Box 1: inkomen uit werk en woning 
Onder inkomen uit werk en woning vallen je 
inkomsten, verminderd met de aftrekposten. Bijna 
iedereen met een inkomen valt voor de 
Belastingdienst in box 1. Inkomsten die onder box 1 
vallen zijn bijvoorbeeld lonen, uitkeringen en 
pensioenen, maar ook fooien, eigenwoningforfait en 
inkomsten als freelancer, gastouder of artiest. De 
aftrekposten zijn onder meer: aftrekbare kosten van de 
eigen woning (onder andere hypotheekrente en 
afsluitkosten), premies voor lijfrenten, studiekosten, 
persoonsgebonden aftrek (zoals alimentatie) en 
uitgaven voor specifieke zorgkosten. 
De winst uit onderneming voor een eenmanszaak, vof 
of maatschap wordt ook belast in box 1. De winst voor 
belasting (omzet minus bedrijfskosten) is dan je 
inkomen. Als ondernemer heb je recht op diverse 
aftrekposten. Je betaalt inkomstenbelasting over het 
resterende bedrag (het belastbaar inkomen). Het 
belastingtarief voor box 1 is verdeeld in vier schijven. 
Hoe hoger je belastbaar inkomen, hoe hoger het tarief. 
Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang 

Onder box 2 vallen inkomsten uit bedrijven waarvan je 
minimaal 5% van de aandelen bezit. Dit zijn 
winstuitkeringen in de vorm van dividend. Het 
dividend dat je aan jezelf uitkeert als directeur-
grootaandeelhouder (dga) van je eigen bv valt 
hieronder. Als dga heb je dus twee soorten inkomsten: 
1) salaris belast in box 1; en 2) dividend belast in box 
2. Het belastingtarief in box 2 is 25%.  
Box 3: inkomen uit sparen en beleggen 
Je vermogen wordt belast in box 3. Je vermogen is de 
waarde van je bezittingen minus je schulden op 1 
januari van het aangiftejaar, min je heffingsvrij 
vermogen van € 25.000 (2017). Het heffingsvrije deel 
wordt verdubbeld als je een fiscale partner hebt. 
Onder je vermogen valt je spaargeld, een tweede 
woning en een eventuele lening daarvoor, 
beleggingsrekeningen, doorlopende kredieten, 
persoonlijke leningen, rood staan en aandelen van 
bedrijven waarvan je minder dan 5% bezit. Van je 
schulden mag je alleen het deel aftrekken dat hoger is 
dan de drempel van € 3.000 (2017). Ook deze drempel 
verdubbelt met een fiscale partner. 
Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting 
die je moet betalen over het inkomen uit je vermogen. 
Er zijn 3 schijven voor het berekenen van het fictief 
rendement. Tot en met € 75.000 is dat 2,871%. Het 
deel daarboven tot € 975.000 is met 4,6% belast en het 
vermogen daarboven met 5,39%. De Belastingdienst 
gaat ervan uit dat je meer rendement op je vermogen 
behaalt naarmate je meer vermogen hebt. Ook als je 
rendement lager is wordt deze tarieven gehanteerd. 
Dit fictieve rendement wordt met 30% belast. 
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BOEKHOUDTRUCS 
Tip 2: Pas boekhoudtrucs toe waar het kan 
Het aantal ‘boekhoudtrucs’ is beperkt, omdat de 
administratie van ondernemers aan een aantal 
boekhoudprincipes moet voldoen. Zo moet een 
ondernemer omzet boeken bij levering 
(realisatieprincipe). Omzet die je in het nieuwe jaar 
factureert, moet je in het oude jaar boeken. Vraag je 
dus af of levering vervroegen mogelijk is. 
Een ondernemer moet de kosten toewijzen aan de 
juiste periode (period matching). Kosten die 
betrekking hebben op het nieuwe jaar moet je 
doorschuiven. Denk bijvoorbeeld aan jaar- of 
kwartaalbetalingen, voor bijvoorbeeld vooruitbetaalde 
verzekeringen en huurkosten. En als je kosten door 
moet schuiven dan is je winst van dit jaar hoger en 
betaal je meer belasting. 
Kosten moeten ook gematcht worden aan de 
bijbehorende omzet (product matching). Je mag de 
kosten van verkochte artikelen pas boeken wanneer 
het product verkocht is. Tot die tijd staan producten 
als voorraad op de balans. 
Je mag jezelf ook niet rijk rekenen (dit is het 
voorzichtigheidsprincipe). Je mag winsten pas boeken 
als voldoende zeker is dat ze behaald zijn, maar daar 
staat tegenover dat je verliezen moet boeken als je ze 
constateert. 
Hieronder volgt een aantal tips wat wel mogelijk is. 

Tip 3: Boek ook de aanloopkosten vóór de 
start van de onderneming 
Alle kosten die je maakt vóór de officiële start van de 
onderneming (inschrijving Kamer van Koophandel) 
mag je ook aftrekken van de winst. Bewaar daarom alle 
facturen en bonnetjes die je privé betaald hebt. 

Tip 4: Schrijf willekeurig af 
Startende ondernemers mogen de eerste drie jaar zelf 
bepalen hoe snel ze kosten afschrijven. Ze schrijven de 
kosten willekeurig af. Het voordeel van versneld 

afschrijven is dat de kosten hoger zijn, waardoor de 
winst lager is en je minder belasting hoeft te betalen. 
Daar staat tegenover dat de winst in de volgende jaren 
hoger is. 
→ Let op! Is het voor starters altijd voordelig om in een 
keer af te schrijven? Als je in het eerste jaar nog geen 
winst maakt heeft in een keer afschrijven geen zin. 
Bewaar de afschrijving dan tot latere jaren, waarin je 
wel voldoende winst maakt. 
Ook milieuvriendelijke investeringen kun je versneld 
afschrijven (MIA en VAMIL). Voor investeringen vanaf 
2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. 
Door sneller afschrijven verminder je de fiscale winst 
en betaal je minder belasting in dat jaar. 

 

Tip 5: Vorm voorzieningen voor verwachte 
uitgaven 
Als je verwacht (grote) uitgaven te doen in het 
volgende jaar, dan kun je nu al de fiscale winst over 
het lopende jaar drukken door een voorziening te 
vormen. Denk hierbij aan kosten voor (garantie)claims, 
niet-betalende klanten (dubieuze debiteuren), een 
geplande verhuizing of achterstallig onderhoud. 
Maar je mag alleen een voorziening vormen voor: 
 toekomstige uitgaven; 
 die hun oorsprong vinden in feiten en 

omstandigheden; 
 die zich hebben voorgedaan in dit jaar of eerder; 
 en toe te rekenen zijn aan dit jaar. 
Bovendien moet redelijk zeker zijn dat je de uitgaven 
zult maken. Overleg met je adviseur of het vormen van 
een voorziening mogelijk is.  
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Tip 6: Ga zorgvuldig met voorraden om 
De waarde op de balans van handelsvoorraden is niet 
altijd gelijk aan de werkelijke waarde. Goederen raken 
kwijt, worden gestolen of worden minder waard, 
omdat ze incourant zijn geworden. Het regelmatig 
tellen van de voorraad, het ‘balansen’, voorkomt dat 
het verschil met de werkelijke waarde te groot wordt. 
In dit geval wordt een deel van de voorraad 
afgeschreven. De waarde van de voorraad stel je naar 
beneden bij en het verschil boek je als kosten op de 
winst- en verliesrekening. Hierdoor verlaag je de winst 
en betaal je minder belasting. 
→ Let op! Maak dus een gezonde afweging tussen de 
snelheid van levering en de risico’s van het houden van 
voorraad (voorraadkosten, diefstal, incourant raken 
van voorraad enzovoort). 

Tip 7: Vergeet zakelijk gereden kilometers 
privéauto niet 
Bij een privéauto – die tot het privévermogen hoort – 
mag je maximaal € 0,19 per zakelijk gereden kilometer 
(2017) rechtstreeks ten laste van de winst brengen. 
Stel je hebt met je privéauto 8.000 zakelijke kilometers 
gereden. Jouw onderneming heeft dan een schuld van 
8.000 × € 0,19 = € 1.520 aan jou als eigenaar of 
aandeelhouder (als je bedrijf een bv is). Dit werkt 
kostenverhogend, zodat je minder belasting betaalt. 

Tip 8: Word geen bank, factureer iets later 
Iets later factureren kan soms slim zijn. Dit geldt zeker 
voor kleine ondernemers die goed op hun liquiditeit 
moeten letten. De meeste zzp’ers doen per kwartaal 
aangifte omzetbelasting. Het is daarom slim om een 
verkoopfactuur net na het verstrijken van een kwartaal 
te versturen. Verstuur bij voorkeur de factuur op de 
eerste dag van het nieuwe kwartaal in plaats van de 
laatste dag van het voorgaande kwartaal.  
Verstuur de factuur op 1 oktober in plaats van op 30 
september. Verstuur je de factuur op 30 september 
dan moet je de btw van die factuur afdragen voor het 
eind van de volgende maand (dus voor 31 oktober). 
Verstuur je de factuur op 1 oktober, dan draag je de 
btw pas af voor 31 januari van het volgende jaar. 

Tip 9: Plan je belastingbetalingen 
Met één partij valt niet te sollen en dat is de 
Belastingdienst. Een leverancier stuurt je een 
vriendelijke herinnering als je niet op tijd betaalt. De 
Belastingdienst heeft minder geduld en gaat vrij snel 
over tot het uitdelen van boetes en het in rekening 
brengen van invorderingsrente. Doe daarom altijd op 
tijd aangifte en betaal je belastingen binnen de 
geldende termijnen. 

Tip 10: Vraag een voorlopige aanslag aan 
Vraag zelf een voorlopige aanslag aan om te 
voorkomen dat je plotseling een groot 
belastingbedrag moet betalen. Je maakt dan een 
schatting van de verwachte winst voor het komende 
boekjaar. Bijvoorbeeld aan de hand van de 
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exploitatiebegroting. Je vraagt de voorlopige aanslag 
aan met het programma of het onlineformulier 
‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag’ van de 
Belastingdienst. Je ontvangt binnen zes weken bericht. 
Je krijgt tevens direct een voorlopige aanslag voor de 
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. 
De belasting betaal je dan in tien termijnen.  
Als achteraf blijkt dat je schatting te laag was, krijg je 
een naheffing op basis van je belastingaangifte. 
Bovendien betaal je ook geen 4% (2017) 
belastingrente die de Belastingdienst in rekening 
brengt als je de belasting achteraf betaalt. Voor 
vennootschapsbelasting is dat zelfs 8% (2017). 

Tip 11: Boek de afschrijvingen op 
bedrijfsmiddelen 
Het klinkt gek, maar veel ondernemers vergeten 
simpelweg de afschrijvingen op hun bedrijfsmiddelen 
te boeken. 
Uitgaven boven € 450 exclusief btw voor middelen 
waar je langer dan een jaar mee doet zijn 
investeringen. Je mag deze uitgaven niet in een keer 
als kosten boeken. Je verdeelt de kosten over 
meerdere jaren. Een computer die je aanschaft gaat 
wel vijf jaar mee. Dus is het niet logisch om de gehele 
aanschaf als kosten op te voeren. In plaats daarvan 
spreid je de uitgave over vijf jaar. Je schrijft de waarde 
van de computer af. Deze waardeverminderingen zijn 
de afschrijvingskosten. Bij aanschaf van je computer 
komt deze tegen aanschafwaarde op de balans. En 
jaarlijks schrijf je dan een vijfde af.  
→ Let op! Wil je niks vergeten tijdens de jaarafsluiting? 
Maak dan gebruik van de handige checklist uit Het 
grote geldboek voor de kleine ondernemer.  

 

AFTREKBARE KOSTEN EN BTW 
Tip 12: Ontdek de volledig aftrekbare kosten 
en btw 
Van je opbrengsten mag je zakelijke kosten aftrekken. 
Alleen de kosten die je maakt voor de zakelijke 
belangen van jouw onderneming zijn aftrekbaar: de 
zakelijke kosten. Zakelijke kosten zijn dus de kosten 
die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de 
uitoefening van jouw onderneming en de kosten die 
rechtstreeks op jouw onderneming betrekking 
hebben. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar. Btw 
over zakelijke uitgaven kun je aftrekken als 
voorbelasting. 
Zakelijke kosten zijn bijvoorbeeld: inkopen van 
handelsvoorraden, adviezen over de 
levensvatbaarheid van de onderneming, inschrijving in 
het handelsregister, huur van bedrijfsruimte, 
briefpapier en ander correspondentiemateriaal, 
inrichting van een kantoor of werkplaats, 
onderhoudskosten en verzekeringen. 

Tip 13: Ken de beperkt aftrekbare kosten en 
btw 
Als kosten beperkt aftrekbaar van de winst zijn, wordt 
slechts een deel van de kosten door de fiscus 
aangemerkt als zakelijke kosten en zijn ze dus beperkt 
aftrekbaar, zoals reis- en verblijfkosten en voedsel en 
drank. Vaak is dat 75% (2017) van de kosten. Als kosten 
beperkt aftrekbaar zijn, is de btw ook beperkt 
aftrekbaar. Alleen het zakelijke deel is aftrekbaar als 
voorbelasting. 
Het komt voor dat bepaalde kosten naast een zakelijk 
karakter ook een persoonlijk karakter hebben, 
bijvoorbeeld doordat jijzelf of een ander er als 
privépersoon voordeel van heeft. Dit zijn de 
zogenoemde gemengde kosten. Van deze kosten is 
uitsluitend het zakelijke deel aftrekbaar. Als het 
persoonlijke karakter van die kosten overheerst, zijn 
die kosten in het geheel niet aftrekbaar. Voorbeelden 
van gemengde kosten waarvan alleen het zakelijke 
deel aftrekbaar is van de winst: huurkosten van een 
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pand dat is verdeeld in een zakelijk en privégedeelte, 
onderhoudskosten van een pand dat bestaat uit een 
zakelijk en een privégedeelte, telefoonkosten en de 
auto van de zaak. 

Tip 14: Weet welke kosten en btw je niet kunt 
aftrekken 
Sommige uitgaven worden als niet aftrekbaar 
aangemerkt door de Belastingdienst omdat deze als 
persoonlijke uitgaven zijn gekenmerkt. Over een 
aantal uitgaven mag je de btw niet aftrekken. Vaak zijn 
deze uitgaven wel aftrekbaar als zakelijke kosten voor 
de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. 
Je kunt geen btw aftrekken over privéaankopen, 
uitgaven die je maakt voor vrijgestelde omzet, eten en 
drinken in de horeca, personeelsvoorzieningen, giften 
en relatiegeschenken (van meer dan € 227 per persoon 
per jaar). 

Tip 15: Ken de aftrekbaarheid van kosten van 
de privéauto 
Bij een privéauto – die tot het privévermogen hoort – 
mag je maximaal € 0,19 per zakelijk gereden kilometer 
(2017) rechtstreeks ten laste van de winst brengen. Zie 
ook tip 7. 
Wat veel ondernemers niet weten of vergeten is dat de 
btw op brandstof- en onderhoudskosten voor het 
zakelijke deel aftrekbaar is! 

FISCALE BIJTELLING 
Tip 16: Houd een rittenadministratie bij 
Het primaire doel van het bijhouden van een 
rittenadministratie is het voorkomen van de fiscale 
bijtelling voor de zakelijke auto als je minder dan 500 
kilometer per jaar privé rijdt met de zakelijke auto. Het 
secundaire doel is het berekenen van de 
kilometervergoeding voor het zakelijk gebruik van de 
privéauto. 

Tip 17: Check of werkelijke kosten lager zijn 
dan de bijtelling 
Tegenover de fiscale bijstelling staat dat je alle kosten 
van het gebruik van de auto mag aftrekken van de 
winst (afschrijving, brandstof, onderhoud, 
motorrijtuigenbelasting en verzekering). Als de totale 
autokosten lager zijn dan de bijtelling (% × 
cataloguswaarde), dan is de bijtelling voor het 
privégebruik gelijk aan de totale autokosten. Tel dus 
niet blind de bijtelling op bij je aangifte. 

Tip 18: Koop een ‘oldtimer’ 
Wil je minder bijtelling, maar wil je wel de zakelijke 
autokosten kunnen aftrekken, omdat je veel rijdt? 
Koop dan een ‘oldtimer’. Auto’s worden steeds beter 
en laten je minder vaak in de steek. Bij auto’s die ouder 
zijn dan 15 jaar is de bijtelling slechts 35% van de 
dagwaarde. Als een auto bijvoorbeeld 15 jaar oud 
wordt op 1 mei, ga je de eerste 4 maanden uit van de 
cataloguswaarde en de overige maanden van de 
dagwaarde. 

 

OMZETBELASTING 
Tip 19: Doe maandelijks btw-aangifte 
Als je na iedere btw-aangifte geld terugkrijgt, dan is 
het slimmer om maandelijks aangifte te doen. Een 
ondernemer die veel in Europa verkoopt (vrijgesteld 
van btw) en in het Nederland veel kosten maakt (belast 
met btw), zal dit bekend voorkomen namelijk. De 
meeste ondernemers doen de btw-aangifte één keer 
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per kwartaal. Als je een keer per maand aangifte doe, 
dan krijg je eerder je geld terug. Je moet hiervoor wel 
een verzoek indienen bij je belastingkantoor. 

Tip 20: Vraag btw op oninbare vorderingen 
sneller terug 
Als je klant niet betaalt; dan kun je de btw vanaf 1 
januari 2017 eerder en sneller terugvragen. Onder de 
nieuwe regeling krijg jij als leverancier uiterlijk één jaar 
(nu twee jaar) na het opeisbaar worden van een 
vordering recht op teruggaaf. Je hoeft ook niet langer 
een separaat teruggaafverzoek in te dienen, maar je 
kunt het bedrag van de teruggaaf in mindering 
brengen op de periodieke btw-aangifte. De termijn 
van één maand blijft wel bestaan. Dat betekent dat je 
de btw-teruggaaf binnen één maand na afloop van het 
tijdvak - waarin duidelijk is dat jouw factuur niet meer 
betaald zal worden - in de aangifte moet verwerken. 
Wordt de oninbare vordering op een later tijdstip 
alsnog betaald, dan moet je de eerder op de aangifte 
in mindering gebrachte btw opnieuw op aangifte 
voldoen. 

Tip 21: Vraag EU-btw over 2016 terug 
Als je in 2016 btw hebt betaald in een ander EU-land 
en deze nog niet hebt teruggevraagd, dien dan alsnog 
een teruggaafverzoek in via het elektronisch portaal bij 
de Nederlandse Belastingdienst. Doe dit wel voor 30 
september 2017. In de brochures ‘Vereisten voor 
verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen’ en 
‘Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit 
andere EU-landen’ lees je welke voorwaarden de 
verschillende EU-landen hanteren voor de teruggaaf 
van btw. 

Tip 22: Controleer je btw-aangiften 
Heb je vorig jaar te weinig btw hebt aangegeven en is 
dat meer dan € 1.000? Dan moet je die vóór 1 april van 
het volgende jaar2017 aangeven via het formulier 
‘Suppletie Omzetbelasting’. Je betaalt dan - na 
ontvangst van de naheffingsaanslag - geen 
belastingrente (4% in 2017) over het verschuldigde 
bedrag. Correcties van € 1.000 of minder mag je 
verwerken in de volgende aangifte omzetbelasting. Ga 

dus goed na of je btw-correcties moet doorvoeren 
voor bijvoorbeeld het privégebruik van elektriciteit, 
gas en water maar ook het privégebruik van de auto 
van de zaak. 
→ Let op! De Belastingdienst controleert je btw-
aangiften met je aangifte inkomstenbelasting of 
vennootschapsbelasting. Als er onverklaarbare 
verschillen worden geconstateerd kan een onderzoek 
volgen. Het opzettelijk niet betalen en niet suppleren 
wordt beboet. 

 

Tip 23: Let op bij de laatste aangifte 
Soms kom je nog een factuur tegen die nog 
betrekking heeft op een voorgaande periode. Je boekt 
de factuur dan netjes op de factuurdatum in. Maar 
omdat die datum in een voorgaande periode ligt, 
wordt de factuur ook meegeteld bij de btw-aangifte 
van diezelfde voorgaande periode. 
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Je hebt echter voor die periode al je aangifte 
omzetbelasting gedaan. Je wilt natuurlijk wel dat de 
btw-aangiften aansluiten bij je administratie. 
Met behulp van het handige gratis rekenmodel ‘Btw-
aangifte’ bij Het grote geldboek voor de kleine 
ondernemer corrigeer je dus de aangifte van het 
vierde kwartaal, zodat het totaal van alle aangiften 
weer netjes aansluit bij je administratie. 
Het werkt heel simpel. 
Je neemt de totalen van je administratie en trekt daar 
de aangegeven bedragen van de drie voorgaande 
kwartalen vanaf. De sheet rekent het verschil uit en dat 
is dan je aangifte voor het vierde kwartaal. 
→ Let op! Als de correctie meer is dan € 1.000 dan 
moet je een suppletieaangifte indienen. 

Tip 24: KOR-ontheffing? Dien je verzoek nu in 
Een eenmanszaak of vof kan in aanmerking komen 
voor de kleine ondernemingsregeling (KOR) als de 
verschuldigde btw na aftrek van voorbelasting € 1.883 
(2017) is of minder. Verwacht je € 1.345 (2017) of 
minder btw te betalen? Dan hoef je geen btw meer te 
betalen. Daarnaast kun je verzoeken om ontheffing 
voor administratieve verplichtingen. Je hoeft dan in 
beginsel ook geen btw-aangifte te doen. Als je verzoek 
is goedgekeurd, gaat de ontheffing in per 1 januari. 
Dien je verzoek dus zo snel mogelijk in! 

Tip 25: Betaal brandstof met een zakelijke 
bankrekening 
Betaal de brandstof voor de auto van de zaak met een 
bankpas, creditcard of tankpas en niet contant. Zo kun 
je voor de aftrek van voorbelasting aantonen dat je de 
brandstof zelf hebt betaald. 

Tip 26: Controleer btw-nummers buitenlandse 
ondernemers 
Controleer het btw-nummer van de klant op de site 
van de Belastingdienst. Als achteraf blijkt dat de klant 
toch geen ondernemer is moet je wel de btw afdragen 
terwijl je deze niet ontvangen hebt. 

Tip 27: Combineer producten met 
verschillende btw-tarieven 
Bekijk je producten en diensten eens goed die je 
aanbiedt. Als je naast producten met een hoog btw-
tarief ook diensten met een laag btw-tarief aanbiedt, 
overweeg dan om korting te geven op het product 
met hoog btw-tarief als je klant ook de dienst met laag 
btw-tarief afneemt. Je kunt zo een btw-voordeel 
behalen. 
Denk bijvoorbeeld aan een fietsenzaak die fietsen 
(hoog btw-tarief) en service (laag btw-tarief) verkoopt.  
Een rekenvoorbeeld biedt duidelijkheid. Op een fiets 
van € 995 zit € 173 btw. Geef je € 100 korting op die 
fiets en koopt die klant een servicepas van € 100 dan 
zit in deze deal totaal € 161 btw. Je behaalt dan een 
voordeel van € 12 per verkochte fiets. 
Bovendien kun je ook een servicevoorziening 
opbouwen, omdat je de dienst nog niet geleverd hebt. 
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VENNOOTSCHAPPEN 
Tip 28: Stel winstneming uit 
Als je een deel van de fiscale winst kunt uitstellen tot 
2018, bijvoorbeeld door het vormen van een 
voorziening of door pas in 2018 een bepaalde 
transactie uit te voeren; dan kun je belasting besparen. 
In 2018 wordt namelijk de eerste schijf van de 
vennootschapsbelasting (20% tarief) verlengd van 
€ 200.000 naar € 250.000. 

Tip 29: Bewijs lager gebruikelijk loon 
De Belastingdienst gaat in principe ervan uit dat je als 
directeur-grootaandeelhouder (dga) van je bv een 
bepaald loon krijgt. Hierbij geldt een minimum van 
€ 44.000. Maar als je bijvoorbeeld aannemelijk weet te 
maken dat het loon dat gebruikelijk is voor de gewone 
dienstbetrekking - die het meest is te vergelijken met 
de arbeid die je verricht voor jouw bv - lager is dan 
€ 44.000, dan stelt de inspecteur je loon op 100% van 
dat gebruikelijke loon. 

Tip 30: Bepaal het optimale dga-salaris - blijf 
uit de 52% schaal 
Een dga kan zijn eigen jaarinkomen bepalen. Hij moet 
dan wel rekening houden met een fiscaal minimum 
van € 44.000 per jaar (2017). Het is hierbij slim om de 
40,8%-schaal in box 1 helemaal te vullen (tot een 
belastbaar inkomen van € 67.072 in 2017), maar 
tegelijk uit de 52% schaal te blijven. 
Heeft een dga meer inkomen nodig, dan is het 
voordeliger dit als dividend uit te keren. In dat geval 
betaal je namelijk 45% (20% vennootschapsbelasting 
en 25% dividendbelasting). Hiermee betaalt een dga 
dus 8,2% minder belasting. 
→ Let op! Als het gebruikelijk loon in de markt 
beduidend hoger ligt, moet een dga aannemelijk 
maken waarom hij hiervan afwijkt. 
Met het volgende model bereken je met welk 
brutojaarinkomen je uit de 52%-schaal blijft, rekening 

houdend met een eventuele auto van de zaak, 
hypotheekaftrek en andere aftrekposten uit box 1. 
 

Belastbaar inkomen box 1 (2017) 67.072 67.072  
Hypotheekaftrek 12.000  +
Andere aftrekposten 1.000  +
Bijtelling auto van de zaak 8.800  –
Eigenwoningforfait 2.250  –
Optimaal DGA 72.022   

Tabel 1 Optimaal DGA-salaris 

Tip 31: Los rekening courant schulden tijdig af 
Het komt voor dat je als dga privé-uitgaven betaalt 
met de zakelijke bankpas. In dit geval heeft de bv een 
vordering op jou. Hierover moet je rente betalen. Los 
daarom je rekening courant tijdig af door 1) het 
bedrag terug te betalen vanuit je privérekening of 2) 
het uitkeren van dividend. 
→ Let op! Hoge en/of lang openstaande rekening 
courant schulden krijgen zeker de aandacht bij de 
Belastingdienst. 
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EENMANSZAKEN/VOFS 
Als ondernemer met een eenmanszaak, vof of 
maatschap betaal je inkomstenbelasting over je winst. 
Een aantal aftrekposten verlaagt het belastbaar 
inkomen, waardoor je minder belasting betaalt. Je 
krijgt ondernemersaftrek als je door de Belastingdienst 
erkend wordt als ondernemer. Voor enkele 
aftrekposten moet je ook voldoen aan het 
urencriterium. Hieronder volgen tips over de 
belangrijkste aftrekposten en hun effect op de 
aangifte inkomstenbelasting. 

Tip 32: Besteed genoeg tijd aan je zaak 
(zelfstandigenaftrek) 
Als je als ondernemer voldoet aan het urencriterium, 
dan heb je recht op verschillende aftrekposten. 
De belangrijkste is de ondernemersaftrek. Je moet dan 
wel per kalenderjaar minstens 1.225 uur (2017) en 
meer dan 50% van je totale arbeidstijd aan je 
onderneming besteden. Je moet dit ook aannemelijk 
kunnen maken, bijvoorbeeld met een 
urenadministratie. 
Ondernemers met een eenmanszaak, vof of 
maatschap die voldoen aan het urencriterium hebben 
recht op een zelfstandigenaftrek van € 7.280 (2017). 
Voor ondernemers die aan het begin van het 
kalenderjaar de AOW-leeftijd hebben bereikt is de 
zelfstandigenaftrek 50% van dit bedrag. De 
zelfstandigenaftrek kan niet hoger zijn dan de winst. 
Alleen starters mogen de zelfstandigenaftrek drie jaar 
lang verrekenen met andere inkomens dan de winst uit 
onderneming. 
→ Let op! Als je niet het gehele kalenderjaar 
ondernemer bent omdat je bijvoorbeeld halverwege 
het jaar bent gestart, mag je de 1.225 uren niet 
herrekenen naar de periode van ondernemen. Je moet 
dan in de (kortere) periode dat je ondernemer bent 
toch minimaal 1.225 uren aan je onderneming 
besteden. 
 

Tip 33: Houd een urenadministratie bij 
Met een urenadministratie kun je aantonen dat je aan 
het urencriterium voldoet. Vergeet niet de uren mee te 
tellen die je maakte vóór de start van je bedrijf. 
Noteer aan het einde van iedere dag wat je precies 
hebt gedaan en hoeveel uur je aan je bedrijf hebt 
besteed. 
Met mijn gratis template Urenregistratie in Excel ben 
je in staat om je uren op de juiste wijze te 
verantwoorden aan de Belastingdienst. Je ziet in een 
oogopslag of je het urencriterium gaat halen of niet. 

 

Tip 34: Zorg dat je vanaf de start winst maakt 
(startersaftrek) 
Als starter mag je de eerste drie jaar de 
zelfstandigenaftrek verhogen met € 2.123 (2017). Ook 
hiervoor moet je voldoen aan het urencriterium (1.225 
uur). Als je geen winst maakt, dan heb je niks aan deze 
aftrekpost. En dat is zonde, want je kunt er alleen in 
het begin gebruik van maken. 
Als je tussentijds je onderneming staakt, mag je de 
startersaftrek doorschuiven. Je mag de startersaftrek 
maximaal drie keer toepassen binnen vijf jaar. 
Start je vanuit arbeidsongeschiktheid een 
onderneming en voldoe je aan het verlaagde 
urencriterium van 800 uur (2017), dan bedraagt de 
starteraftrek de eerste drie jaar respectievelijk 
€ 12.000, € 8.000 en € 4.000 (2017). 
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Tip 35: Doe aan technologische ontwikkeling 
(ook bv’s) 
Je krijgt aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk als je 
ondernemer bent, voldoet aan het urencriterium, 
minimaal 500 uur aan je onderneming besteedt én een 
S&O-verklaring hebt van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl). Denk bij speur- en 
ontwikkelingswerk (S&O) aan technisch-
wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van 
technisch nieuwe producten, processen of 
programmatuur. Deze fiscale faciliteit geldt ook voor 
bv’s. 

Tip 36: Laat je partner meewerken 
(meewerkaftrek) 
Als een partner minimaal 525 uur (2017) meewerkt in 
je onderneming kom je in aanmerking voor 
meewerkaftrek. Je partner doet bijvoorbeeld de 
administratie of bemant de receptie. Je moet wel 
ondernemer zijn en voldoen aan het urencriterium. De 
hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van het 
aantal meegewerkt uren. De meewerkaftrek is niet van 
toepassing voor bv’s. 

Aantal meegewerkte uren Aftrek 
minder dan 525 geen aftrek 
525 – 875 1,25% van de winst 
875 – 1.225 2% van de winst 
1.225 – 1.750 3% van de winst 
1.750 of meer 4% van de winst 

Tabel 2 Meewerkaftrek 

Tip 37: Huur een expert in bij staking van je 
bedrijf (ook bv’s)  
Als je stopt met je onderneming (bijvoorbeeld doordat 
je de onderneming hebt verkocht), betaal je belasting 
over de zogenaamde stakingswinst. Stakingswinst is 
het verschil tussen de boekwaarde van de 
onderneming en de werkelijke waarde op het moment 
van overdracht of bedrijfsbeëindiging. Hierover moet 
je inkomstenbelasting betalen. Laat het berekenen van 
de stakingswinst over aan een expert. De 
stakingsaftrek van € 3.630 (2017) mag je aftrekken van 
de stakingswinst. 

Tip 38: Maak gebruik van de mkb-
winstvrijstelling 
Een van de grootste belastingvoordelen voor 
eenmanszaken, vof’s en maatschappen is de mkb-
winstvrijstelling. Je mag 14% (2017) van de winst na 
ondernemersaftrek aftrekken. De vijf eerdergenoemde 
aftrekposten vallen onder de ondernemersaftrek. De 
mkb-winstvrijstelling verlaagt je belastbare winst, 
waardoor je minder inkomstenbelasting betaalt. 

Tip 39: Ontwikkel innovatieve producten en 
diensten (ook bv’s) 
De research & developmentaftrek (RDA) is een extra 
aftrekpost voor kosten en investeringen voor de 
ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. 
In 2017 bedraagt de aftrek 60% van de kosten en 
uitgaven die zijn toe te rekenen aan research en 
development. Denk aan investeringen in apparatuur 
en materialen. Loonkosten, uitbesteed onderzoek, het 
inhuren van arbeid, financieringskosten en kosten van 
grondverwerving en –verbetering tellen voor deze 
aftrek niet mee. De R&D-aftrek geldt voor 
eenmanszaken, vof’s, maatschappen en bv’s. Om de 
aftrek toe te passen, moet je wel een RDA-beschikking 
hebben van het ministerie van Economische zaken (zie 
ook RVO.nl). 

 

Tip 40: Stel je investeringen uit (ook bv’s) 
Houdt er rekening mee dat de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) vervalt bij 
een investeringsbedrag in een kalenderjaar van meer 
dan € 312.176 (bedrag 2017). Overweeg een 
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investering uit te stellen tot in het volgende jaar bij 
mogelijke overschrijding van dit bedrag. 

Tip 41: Vermijd desinvesteringsbijtelling 
Als je in 2013 een duurzaam bedrijfsmiddel hebt 
aangeschaft en waarvoor je investeringsaftrek hebt 
toegepast, dan kan het voordelig zijn om de verkoop 
uit te stellen tot begin 2018. 
Je moet namelijk een deel van die aftrek terugbetalen 
via de desinvesteringsbijtelling, als de verkoop 
plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het 
kalenderjaar waarin je de investering deed én als de 
waarde ervan hoger is dan € 2.300 (2017). 

Tip 42: Vervroeg je investeringen juist 
Controleer vóór het verstrijken van het jaar of je de 
grens van de investeringsaftrek (2017: € 2.300) hebt 
bereikt. Overweeg om een geplande investering nog 
dit jaar te doen als je die grens nog niet bereikt hebt. 
Je komt dan ook dit jaar in aanmerking voor 28% 
(2017) investeringsaftrek voor al je investeringen. 

Tip 43: Investeer in milieuvriendelijke 
technieken 
Investeer je in milieuvriendelijke technieken, dan kun 
je profiteren van een milieu-investeringaftrek (MIA). 
Deze kan oplopen tot 36% (2017) van het 
investeringsbedrag. Dit komt boven op de 
gebruikelijke investeringsaftrek! 
Investeer je in energiebesparende bedrijfsmiddelen of 
in duurzame energie dan zijn deze uitgaven 55% 
(2017) extra aftrekbaar van de winst in de vorm van 
energie-investeringsaftrek (EIA). Ga voor meer 
informatie over de MIA en EIA naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl). 
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen 
maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen 
maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de 
zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle 
bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA 
en/of VAMIL. 

Met de VAMIL kun je een investering op een 
willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen 
vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 
75%. Door sneller afschrijven verminder je de fiscale 
winst en betaal je minder belasting in dat jaar. 

Tip 44: Doe een dotatie oudedagsreserve 
Met de oudedagsreserve spaart een ondernemer met 
een eenmanszaak voor zijn pensioen. Als je voldoet 
aan het urencriterium mag je jaarlijks 9,8% (2017) van 
de winst aftrekken tot een maximum van € 8.946 
(2017). Over dit deel betaal je (nog) geen belasting. 
Dat is een belastingvoordeel op korte termijn. Wees 
ervan bewust dat je hiermee wel een uitgestelde 
belastingschuld opbouwt. Vroeg of laat komt de 
Belastingdienst om de hoek kijken. 
De toevoeging kan niet hoger zijn de groei van het 
eigen vermogen in dat jaar. Doe eventueel een 
privéstorting om je eigen vermogen op te krikken. 

Tip 45: Verdeel aftrekposten bij gezamenlijke 
aangifte slim 
Wijs zo veel mogelijk aftrekposten toe aan de partner 
die relatief het meeste belasting betaalt. Valt jullie 
belastbaar inkomen allebei in de hoogste schaal? Stel 
via trial-and-error vast waar het omslagpunt ligt, zodat 
jullie gezamenlijk de minste belasting betalen. 
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OVERIGE 
Tip 46: Check of je nog geld terugkrijgt door 
middeling 
Heb je sterk wisselende inkomsten? Bereken dan of je 
in aanmerking komt voor een belastingteruggaaf via 
belastingmiddeling. Bij middeling tel je het belastbaar 
inkomen uit werk en woning (alleen box 1) van drie 
aaneengesloten jaren bij elkaar op. De uitkomst deel 
je door drie. Over deze uitkomst – het gemiddelde 
belastbare inkomen – bereken je per jaar opnieuw de 
belasting. Dit is belastingmiddeling. Is de herrekende 
belasting van die drie jaren lager dan de oude 
(verschuldigde) belasting, dan heb je – als je voldoet 
aan de voorwaarden – recht op belastingteruggave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip 47: Raak niet in paniek bij 
belastingcontrole 
En dan komt het moment dat je een bezoek van de 
Belastingdienst mag verwachten. Je krijgt te maken 
met een controle van de Belastingdienst. Raak niet 
meteen in paniek als je tot de conclusie komt dat je 
een aantal zaken nog beter kunt regelen. Verbeter je 
leven, corrigeer wat nog mogelijk is en pas de regels 
vanaf nu op de juiste wijze toe. Je laat daarmee zien 
dat je van goede wil bent. Belastinginspecteurs zijn er 
echt niet op uit om jou het leven zo zuur mogelijk te 
maken. Het zijn gewone mensen, die controleren of je 
de regels naleeft en je wijzen op fouten die je in het 
vervolg beter kunt vermijden. Informeer je 
boekhouder of accountant en bereid de controle goed 
voor. Geef de controleambtenaar een eigen 
werkplek/kamer en leg de gevraagde informatie klaar. 
Spreek contactmomenten af, zodat je niet de hele dag 
gestoord wordt in je werkzaamheden.  
 

 
 
 
 
We zijn liefhebbers van prachtige ontwerpen, 
ambassadeurs van eenvoud en passievol toegewijd 
aan je productervaring. We creëren praktische 
oplossingen in Excel voor al je financiële uitdagingen, 
zoals Boekhouden in Excel - een prachtig 
boekhoudpakket in Excel waarmee je honderden 
euro's bespaart op je accountantskosten en 
boekhoudsoftware. Boekhouden was nog nooit zo 
leuk en gemakkelijk. Daadkrachtige oplossingen in 
Excel, dat is wat wij maken. Voor meer dan 25.000 
ondernemers. 

Doe zelf simpel en snel je boekhouding in Excel 
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