Kort, goed en direct te
gebruiken
Zo willen wij onze nieuwsbrief omschrijven. Informatie waar je direct iets mee kan.
In een overzichtelijk blad, zonder poespas. Gericht op de ondernemer die nu eindelijk
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Goede keuze om je hierop te abonneren!

Heb ik dat nou goed begrepen van die
zelfstandigenaftrek?
De IB-ondernemer en
fiscale aftrekken

De ondernemer voor de inkomstenbelasting (de IB-ondernemer) kan gebruiken maken van
de faciliteit ‘zelfstandigenaftrek’. Maar deze wordt afgebouwd.
De zelfstandigenaftrek is één van de aantrekkelijkste faciliteiten voor de zelfstandig
ondernemer. Mede vanwege deze aftrekpost heeft het zelfstandig ondernemerschap de laatste
jaren een vlucht genomen: een groei van 33% ten opzichte van 10 jaar geleden!
De bedoeling van deze faciliteit was om het ondernemerschap te bevorderen. Maar deze
maatregel heeft het onbedoelde neveneffect van schijn-zelfstandigheid in de hand gewerkt. De
Belastingdienst heeft dat gedurende lange tijd op veel manieren geprobeerd in de hand te
houden: de Verklaring Arbeidsrelatie, de Model-overeenkomst voor zzp’ers. Meer werk via
ondernemerschap dan via een dienstverband betekent namelijk minder inkomsten voor de
sociale verzekeringen.
Uiteindelijk is de overheid toch overgegaan op een meer drastische maatregel: het afbouwen
van de zelfstandigenaftrek.
Dat betekent, dat je elk jaar iets meer belasting gaat betalen als IB-ondernemer, wat betreft
deze aftrek dan.
Je kan bij ons in verband met deze wetswijziging een berekening laten maken of het overgaan
naar een B.V. fiscaal voordeliger is.
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Website:
investering?

Voortaan weet je dit ook weer:
De website als ondernemingsvermogen
Een van de eerste dingen die je als ondernemer graag ziet, is een eigen website. Vaak is dit geen
goedkope aanschaf, maar heb je het er wel voor over, want het is hét portaal voor bekendheid.
De website kost meer dan € 450: investering?
Er zijn wel meer aanschaffingen boven de € 450 die toch geen investering zijn. Het kenmerk van
de website als bedrijfsmiddel is dat deze website uit zichzelf omzet moet genereren. Soms is de
website slechts een visitekaartje van je bedrijf met een beschrijving van je diensten en je
contactgegevens. Maar je kan de website ook gebruiken als platform voor offerte-aanvragen.
Dat scheelt een sales-werknemer! Dan wordt de website gekwalificeerd als investering en kan
de investeringsaftrek worden toegepast.

Wist je dat…
… de uren voor het urencriterium tijdens zwangerschapsverlof meetellen? Je moet dan uitgaan wat het aantal uren zou zijn geweest,
als je die 16 weken gewoon had doorgewerkt.
“Weten waar je aan toe bent, nu… en in de toekomst.”

Handige website-links
Deze maand: in het kort “Auto en onderneming”
Op ondernemersplein.nl staat veel informatie voor de ondernemer. Deze pagina legt goed uit hoe het zit als je de auto op de zaak
hebt staan. En deze pagina als je de auto in privé hebt en zakelijke kilometers rijdt.

Volgende maand: 2021 is al bijna voor de helft voorbij…
En heb jij de doelen die je voor jezelf hebt gesteld in 2021 ook al bijna voor de helft bereikt?
Tot de volgende keer!
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