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“The best way 
of learning about

anything is by
doing”

Richard Branson



Intro

• Wat zie je? / hoe werkt het?

slides – chat – polls

• Onderwerpen:

• Wijzigingen in aangifte 2018 t.o.v. 2017

• Tips bij je aangifte

• Tips voor 2019

• Gratis aanbod voor Financieel Plan & Tips

Belastingaangifte voor zzp’ers: zo doe je dat



Poll 1

Doe jij je aangifte 
zelf of laat 

je het doen? 



Begin bij de basis

• Alle spullen bij elkaar zoeken voordat je begint

• (Online) boekhoudpakket? Supersnel en eenvoudig

• BTW-aangiften erbij

• Afschriften en jaaropgave zakelijke rekening(en)

• DigiD opzoeken / (opnieuw) aanvragen

Intro







Wijzigingen 
in 2018



Wat verandert er in de aangifte tov 2018?

• AOW leeftijd is omhoog (66 jaar)

• Durfkapitaal: laatste jaar aftrek bij kwijtschelding door verstrekker

Wijzigingen percentages of (maximale) bedragen:

• Bijtelling privégebruik woning 

• Investeringsaftrek

• Ondernemersaftrek

• Oudedagsreserve

• Extra lijfrentepremieaftrek bij stakende ondernemers

Wijzigingen in 2018



Tips bij je 
aangifte













Vooraf ingevulde aangifte, handig?

Het maakt de aangifte een stuk makkelijker, maar let op:

• Je blijft zelf eindverantwoordelijk

• Misschien betaal je teveel belasting

• Profiteer optimaal bij fiscaal partnerschap

• Loop geen aftrek mis

• Controleer de aangifte bij veranderingen in jouw woonsituatie

LET OP! Zakelijke rekeningen versus privé rekeningen

Tips bij je aangifte





Poll 2

Ben jij ondernemer 
voor de inkomstenbelasting?



Wanneer geen IB-ondernemer?

✓ Heel kleine winst hebt of structureel verlies

✓ Anderen bepalen hoe je jouw onderneming moet inrichten en hoe je jouw
werkzaamheden uitvoert

✓ Veel tijd aan activiteit besteedt zonder dat het rendement oplevert

✓ Weinig opdrachtgevers

✓ In combinatie met werknemer zijn

Resultaat uit overige werkzaamheden/'resultaatgenieter'

Let op! je kan wel ondernemer zijn voor BTW!

Tips bij je aangifte









Winst- en verliesrekening
Tips bij je aangifte

Omzet -/- kosten = BTW aangiftes 2018

• Omzet (zonder BTW)



Kleine ondernemingsregeling (KOR)

Belastingvoordeel voor zzp’ers en ondernemers die minder dan 
€ 1.883 omzetbelasting per jaar betalen

Voorwaarden:

✓ Je staat ingeschreven bij de KvK als een natuurlijk persoon

✓ Je onderneming is in Nederland gevestigd

✓ Je omzetbelasting bedraagt minder dan € 1.883 per jaar

✓ Je houdt een (BTW) administratie bij

Let op! BTW die je niet hoeft betalen zijn wél inkomsten

Tips bij je aangifte









Winst- en verliesrekening
Tips bij je aangifte

Omzet -/- kosten = BTW aangiftes 2018

• Kosten (zonder BTW)



Poll 3

Wat is de 
meest toegepaste 

aftrekpost?



Top 5 aftrekposten ondernemers

1.   Zelfstandigenaftrek (64,5%)

2.   Kantoor- of werkplaatskosten zoals huur, onderhoud en inrichting (50,6%)

3.   Startersaftrek (46%)

4.   Autokosten (44,4%)

5.   Reiskosten zoals openbaar vervoer en fiets (38,3%)



Welke kosten zijn aftrekbaar?

• Kosten die je (kort) voor start bedrijf hebt gemaakt

• Zakelijke telefoongesprekken thuis

• Vakliteratuur

• Werkkleding

• Aktetassen e.d.

• Bankkosten zakelijke rekening

Tips bij je aangifte



Welke kosten zijn niet aftrekbaar?

• Telefoonabonnement thuis

• Algemene literatuur

• Kleding (geen werkkleding)

• Persoonlijke verzorging

• Apparatuur en instrumenten (geen ondernemingsvermogen)

• Geldboeten

• Vaartuigen voor representatieve doeleinden

Tips bij je aangifte



Kosten onder voorwaarden aftrekbaar?

• Werkruimte thuis

• Verhuizing

• Dubbele huisvesting

• Auto van de zaak

• Voedsel, drank, genotmiddelen, representatie, congressen, seminars, studiereizen 
(inclusief reis- en verblijfkosten), e.d.

• Zakelijke kosten eigen auto

Tips bij je aangifte



Voorwaarden zakelijke kosten eigen auto

• Voor de zakelijke ritten € 0,19 per kilometer van je winst aftrekken

• Geen kosten (zoals brandstof, verzekering, tol, parkeren) afzonderlijk van je winst 
aftrekken

Tips bij je aangifte



Andere Voorwaarden

Voedsel, drank, genotmiddelen, representatie, congressen, seminars, studiereizen 
(inclusief reis- en verblijfkosten), e.d.: 

• 80% van deze kosten aftrekken in je aangifte 

• Of werkelijke kosten boven drempel € 4.500 (2018)

• Laatste optie is bij kosten hoger dan € 22.500 pas interessant

Tips bij je aangifte







Balans
Tips bij je aangifte

Activa Passiva

Vaste activa

Vlottende 
activa

Terrein/gebouw Eigen vermogen

Voorraad Vreemd vermogen



Balans
Tips bij je aangifte

Activa

Vaste activa

Vlottende 
activa

Terrein/gebouw

Voorraad





Afschrijven

• Duurzame uitgaven lager dan € 450 (ex. BTW) geldt dat je deze in één keer mag 
aftrekken

• Duurdere zaken, zoals bijvoorbeeld een filmcamera van €6.000, moet je spreiden 
over meerdere jaren = afschrijving

• Voorbeeld obv 3 jaar zonder restwaarde: € 2.000 per jaar

• Bij kosten opnemen (3 jaar lang!)

Tips bij je aangifte









Balans
Tips bij je aangifte

Passiva

Eigen vermogen

Vreemd vermogen





Oudedagsreserve

• Voldoen aan urencriterium en geen AOW

• 9,44% van winst 

• Maximum van € 8.775

• Totaal opgebouwde bedrag is niet hoger dan het eigen vermogen van de 
onderneming

LET OP! alleen boekhoudkundige voorziening

Tips bij je aangifte





Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

• Investering tussen € 2.300 en € 312.177

• Investeringen van minder dan € 450 tellen niet mee

• Aftrek van 28% van het investeringsbedrag

Voorbeeld:

• € 2.400 laptop gekocht

• Investeringsaftrek 28% * € 2.400 = € 672 aftrekbaar

• Extra voordeel bij 40% belasting = € 269

Tips bij je aangifte





Energie- en milieu-investeringsaftrek

• Extra bedrag aftrekken van de winst

• Bovenop afschrijvingen

• Energie: 54,5%

• Milieu: 36%

Voorwaarden

• Energie-investering is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel

• Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt

• Het bedrijfsmiddel staat op energielijst van RVO of milieulijst

• Geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk

Tips bij je aangifte





Afschrijven en starter? Willekeurige afschrijving!

• Dezelfde voorwaarden als bij kleinschalingheidsaftrek (> € 450)

• Alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen uit de jaren dat je startersaftrek 
kon krijgen of in het jaar ervoor (het aanloopjaar)

Tips bij je aangifte









Urencriterium 1.225 uur

• Alle gewerkte uren meerekenen

• Ook tijd die je besteedt aan acquisitie, scholing, reizen en administratie

• Goed idee om urenadministratie bij te houden

• Dit opent de deur naar netto voordelen…..

Tips bij je aangifte



Zelfstandigenaftrek

• Voldoe je aan urencriterium?

• Recht op zelfstandigenaftrek € 7.280

• Maar niet meer dan de winst (voor ondernemersaftrek)*

• Deze beperking niet bij startersaftrek

• AOW-leeftijd: 50%

* Te lage winst om helemaal te verbruiken? 
Dan kan je niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar

Tips bij je aangifte



Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

• € 12.623

• Speur- en ontwikkelingswerkverklaring van RVO.nl

• Minimaal 500 uren aan erkend speur- en ontwikkelingswerk

• In 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer?

• In die periode niet meer dan 2 keer de aftrek voor speur- en 
ontwikkelingswerktoegepast? 

• Dan wordt deze verhoogd met € 6.315

Tips bij je aangifte



Meewerkaftrek
Tips bij je aangifte

Meegewerkte uren Meewerkaftrek
Percentage (van de winst)

0 tot 525 0%

525 tot 875 1,25%

875 tot 1.225 2%

1.225 tot 1.750 3%

1.750 of meer 4%













Poll 4

Heb je de middelingsregeling 
al eens toegepast?



Pas de middelingsregeling toe

Wetgeving:

• Gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten kalenderjaren

• Bereken hierover de belasting per jaar

• Bij een lager bedrag heb je mogelijk recht op een teruggaaf

Tips bij je aangifte



Pas de middelingsregeling toe

Voor wie?

• Je hebt na je afstuderen een (vaste) baan gekregen

• Je hebt een ontslagvergoeding ('gouden handdruk') gekregen

• Je bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken

• Je werkt als freelancer of als ondernemer

• Je hebt onbetaald verlof opgenomen (bijvoorbeeld voor een sabbatical)

• Je bent minder gaan werken

• Hoge boeterente betaald bij oversluiten hypotheek

Tips bij je aangifte





Pas de middelingsregeling toe

Let op! 

• Als je in 2018 een lager belastbaar inkomen hebt gehad

• Verzoek middeling over periode 2016-2018

• Pas mogelijk nadat definitieve aanslag onherroepelijk vaststaat

Tips bij je aangifte



Tips voor 2019



Wat verandert er in 2019?

• AOW leeftijd is omhoog (66 jaar en 4 maanden)

Wijzigingen percentages of (maximale) bedragen:

• Bijtelling privégebruik woning 

• Investeringsaftrek

• Ondernemersaftrek

• Oudedagsreserve

• Extra lijfrentepremieaftrek bij stakende ondernemers

Tips voor 2019



Alle tips uit 2018
Tips voor 2019



Voorlopige aanslag 2019

• Wijzigingen inkomen of hypotheekrente

• Zelf in de online omgeving van de belastingdienst aanpassen

• Geen rente te betalen

• Of aparte (spaar)rekening

Tips voor 2019



Aanbod voor 
Financieel 

Plan & 
meer tips 



Missie van Knab 

Mensen in staat stellen 
zelf, bewust 

keuzes te maken voor 
hun financiële toekomst





Hoe makkelijk is Financieel Plan in te vullen?

• Veel informatie nu reeds opgezocht voor de aangifte

• Uploaden bestand van Belastingdienst (VIA)

• Je pensioenoverzicht (UPO) is te uploaden als bestand vanuit 
MijnPensioenoverzicht.nl

• Uitgaven (ook van andere banken) snel inzichtelijk

• Belasting(plannen) voor 2019 en verder verwerkt

• Direct voor jou relevante Financiële Tips ontvangen




