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De verdieping
Urencriterium, verlegde BTW, key performance indicators, sunk costs, hefboomeffect etc.; allemaal
termen die u vaag bekend in de oren zullen klinken maar u verder weinig zullen zeggen. De verdieping zorgt voor meer diepgang zodat u niet met uw mond vol tanden staat wanneer u bijvoorbeeld
gevraagd wordt welke KPI’s u binnen uw organisatie gebruikt...


: hyperlinks naar externe bronnen, artikelen, opiniestukken etc.

Wet op de inkomstenbelasting
Serie : Ondernemersaftrek
Deel 1 : Zelfstandigenaftrek
Hfd 1 : Introductie
Wat houdt ondernemersaftrek precies in, wanneer heb je recht op dergelijke aftrek, hoeveel bedraagt de (maximale) aftrek en aan welke voorwaarden moet je voldoen wil je hier aanspraak op
kunnen maken?. Allemaal vragen die volgens mij wel de nodige opheldering kunnen gebruiken.
In het 1e deel concentreren we ons op de zelfstandigenaftrek, onderdeel van de ondernemersaftrek.

Inleiding
Ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat onder meer uit:
 Zelfstandigenaftrek;
 Aftrek voor speur-en ontwikkelingswerk;
 Meewerkaftrek;
 Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
 Stakingsaftrek.
Zoals al aangegeven concentreren we ons in eerste instantie op de zelfstandigenaftrek. U kunt
deze aftrek toepassen wanneer u voldoet aan alle volgende voorwaarden:
 U bent ondernemer;
 U voldoet aan het urencriterium.
U krijgt geen zelfstandigenaftrek over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde.
De zelfstandigenaftrek is niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze
beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek.
Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek
Als uw winst te laag is om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, kunt u het bedrag aan nietgerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar.
(Bron: website belastingdienst)
()
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De bedragen
Bent u ondernemer, voldoet u aan het urencriterium en hebt u aan het begin van het kalenderjaar
de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan is de zelfstandigenaftrek in 2017 een bedrag van € 7.280.
De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 in de volgende situatie:
 U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer;
 U paste in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe.
De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek.
Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek. Als u in aanmerking
komt voor de startersaftrek, hebt u recht op het volledige bedrag van de zelfstandigenaftrek.
Hebt u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt? Dan is de zelfstandigenaftrek
50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar de AOWleeftijd nog niet hebben bereikt.
(Bron: website belastingdienst)
()

En nu?
Gaan we de komende tijd meer in detail in op de door mij onderstreepte punten. Punten die op het
1e gezicht helder genoeg zullen lijken echter toch echt de nodige toelichting kunnen gebruiken.
Het deel zelfstandigenaftrek bestaat uit een aantal hoofdstukken waarbij in ieder hoofdstuk een
bepaald punt verklaart zal worden. Voor volledig begrip van in dit geval zelfstandigenaftrek is het
uiteraard het handigste alle hoofdstukken in oplopende volgorde door te lezen:
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Introductie
Ondernemer voor de inkomstenbelasting;
Urencriterium;
Winst als medegerechtigde;
Bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek;
Startersaftrek;
Verrekenen niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek;
Bereiken AOW-leeftijd, gevolgen voor de zelfstandigenaftrek.





Na het lezen van de publicaties gebundeld in de serie ‘ondernemersaftrek’ zal deze aftrekpost op
de winst geen geheimen meer voor u kennen!.
Geinteresseerd in wat LUCIAN voor uw organisatie kan betekenen? of vragen, opmerkingen,
suggesties of klachten?; stuur een mailtje naar andries@luciancs.nl of surf naar LUCIAN.
Het archief bevat alle publicaties uit de verdieping met als onderwerp de wet op de inkomstenbelasting, een bezoek is zeker de moeite waard.

Met vriendelijke groet,

Andries

LUCIAN : Full-service dienstverlener voor ondernemer en particulier

