groeien
Starten
investeren

sta

eginnen
Voor uzelf beginnen?
U denkt erover om uw eigen bedrijf te beginnen? Daar komt heel wat

Voor algemene vragen kunt u bellen met de BelastingTelefoon:

bij kijken. Voor u van start gaat, informeert u zich natuurlijk uitgebreid.

0800 - 0543. Hier kunt u ook informatiemateriaal bestellen. Ook

Wat zijn de marktkansen? Wie zijn mijn concurrenten? Voor veel

kunt u voor informatie terecht bij uw belastingkantoor. Antwoorden

startende ondernemers geldt dat ze uitstekend op de hoogte zijn van

op algemene vragen over ondernemen vindt u natuurlijk ook op

zaken die op hun vakgebied spelen, maar een onderneming voeren is

de internetsite van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl of op

meer. U moet keuzes maken. Welke rechtsvorm krijgt uw onderneming

www.antwoordvoorbedrijven.nl. Dit is het overheidsloket voor

bijvoorbeeld? Hoe gaat u uw onderneming financieren? En hoe zit het

ondernemers waar u terecht kunt voor relevante en a ctuele

met huisvesting? De keuzes die u maakt, hebben ook gevolgen voor uw overheidsinformatie.
belastingen, verzekeringen en voor de premies sociale verzekeringen
die u moet betalen. Natuurlijk is de informatie in deze krant lang niet
uitputtend. Wilt u meer weten, kijk dan op onze onze internetsite:
www.belastingdienst.nl. Kies op de startpagina voor ‘ Zakelijk’.

Starten

Marten van Zomeren
Webdesigner, in de avonduren

‘Als het even
meezit, zet ik volgend jaar de stap’
Ja, hoe begint zoiets? De eerste
website was voor mijn voetbalclub
en onze voorzitter had ook een
eigen bedrijf, zonder website...
Dus zo begon de bal te rollen, zeg
maar. Maar ik werk er natuurlijk
nog wel naast. Dus hoe zit dat
met belastingen? Snel gekeken
op de site en even gebeld met de
BelastingTelefoon.
Een deel van mij is al ondernemer,
in de avonduren. De Belasting
dienst vindt mij ondernemer voor
de btw, maar nog niet voor de
winst. Ik heb nog inkomsten uit
overige werkzaamheden. Als het
even meezit, zet ik volgend jaar de
stap en zeg ik mijn baan op.

U werkt in loondienst en voert daarnaast kleine werkzaamheden uit. Vaak begint dat als hobby, of met kleine
opdrachten voor vrienden. En dat breidt zich dan lang
zamerhand uit. U voelt zich misschien al ondernemer,
maar bent u dat nu ook voor de wet? En welke rechten
en plichten hebt u als ondernemer? Een aantal zaken
moet u in ieder geval doen of uitzoeken. Laat u zich
altijd vooraf door ons informeren. Dat voorkomt
vervelende situaties achteraf.
Wanneer moet ik een
administratie opzetten?
In welke vorm u uw zelfstandige
activiteiten ook uitvoert, zorg in ieder
geval vanaf het begin voor een goede
administratie. Dat bent u meestal wet
telijk verplicht, maar het helpt u ook.
U krijgt zicht op uw inkomsten en
uitgaven en het helpt u bij het invullen
van uw belastingaangiften. Daarnaast
is het ook noodzakelijk als bewijs
tegenover de Belastingdienst. Ook uw
agenda, aantekeningen en bereken
ingen om de aansluiting tussen uw
administratie, uw aangiften en de jaar
rekening te controleren, maken deel
uit van uw administratie. Bewaar deze
zaken dus ook. Wij kunnen er bij even
tuele controles naar vragen. Onder
nemers zijn verplicht om digitaal
aangifte te doen voor de inkomsten
belasting, de vennootschapsbelasting,
de btw en de loonheffingen. Daarom
kan het verstandig zijn om uw admini
stratie ook digitaal te doen.

Hoe moet ik me inschrijven?
Bijna iedere ondernemer moet zich in
schrijven bij de Kamer van Koophandel.
Ook moet u bij ons geregistreerd zijn,
omdat u te maken kunt krijgen met de
heffing van diverse belastingen. Wij
krijgen automatisch bericht van elke
inschrijving in het handelsregister.
U hoeft zich dus in de meeste gevallen
niet apart bij ons aan te melden.
Ondernemer of niet?
Lang niet iedere ondernemer is onder
nemer voor de belastingen. Na uw
aanmelding bepalen wij aan de hand
van de informatie die u hebt verstrekt,
voor welke belastingen u aangifte moet
gaan doen. Wanneer u een aangifte hebt
gedaan, wordt aan de hand van de
werkelijke feiten en omstandigheden
beoordeeld of u ondernemer bent.
Hierbij kijken wij naar winstgevendheid,
zelfstandigheid, kapitaal, omvang in tijd
en geld, klanten, ondernemersrisico en
aansprakelijkheid. Als wij u als onder
nemer voor de inkomstenbelasting

beschouwen, dan kunt u gebruikmaken
van speciale ondernemersregelingen,
zoals de ondernemers- en de investe
ringsaftrek. Als er geen sprake is van
ondernemerschap voor de inkomsten
belasting, maar u wel werkzaamheden
verricht die rendabel zijn, dan hebt u
‘resultaat uit overig werk’. U kunt dan
niet gebruikmaken van de speciale
regelingen voor ondernemers en u
bent niet administratieplichtig.
Omdat u wel uw inkomsten en kosten
moet kunnen aantonen, is het verstan
dig om bonnen, facturen en dergelijke
overzichtelijk te bewaren. Bij het
bepalen van uw resultaat gelden vaak
wel dezelfde regels als voor onder
nemers. Bijvoorbeeld hoeveel u mag
aftrekken voor de kosten van huis
vesting, auto of werkkleding.
Werkt u voor een opdrachtgever,
bijvoorbeeld als freelancer of
zelfstandige zonder personeel?
Dan kan er onduidelijkheid zijn over
de vraag hoe uw opdrachtgever uw
vergoeding fiscaal moet behandelen.
De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) geeft
dan duidelijkheid. Met een VAR weet
uw opdrachtgever of hij loonbelasting/
premie volksverzekeringen, premies
werknemersverzekeringen en inkomens
afhankelijke bijdrage Zorgverzekerings
wet (samen loonheffingen genoemd)
moet inhouden en betalen over uw
inkomsten. Het aanvraagformulier en
de brochure over de VAR kunt u down
loaden van www.belastingdienst.nl.

Alleen ondernemer voor de
omzetbelasting (btw)?
Als u voor de inkomstenbelasting geen
ondernemer bent, kunt u toch onder
nemer zijn voor de omzetbelasting, beter
bekend als de btw. Voor de btw bent u
ondernemer als u zelfstandig een bedrijf
of een beroep uitoefent. Het maakt
niet uit welke rechtsvorm uw onder
neming heeft, bijvoorbeeld een besloten
vennootschap (bv) of een eenmanszaak.
Ook speelt de vraag of u winst maakt,
geen rol. Als wij u registreren als onder
nemer voor de btw, krijgt u een btwnummer. Dit nummer moet u op uw
facturen vermelden. Ook moet u op de
factuur vermelden dat u btw in rekening
brengt. Het totaalbedrag aan btw dat u
aan uw klanten in rekening brengt, bent
u aan de Belastingdienst verschuldigd.
De btw die uw leveranciers aan u in
rekening hebben gebracht, mag u van
dat bedrag aftrekken. Hebt u meer btw
in rekening gebracht dan u aan uw
leveranciers moest betalen? Dan moet
u het verschil aan de Belastingdienst
betalen. Als u meer btw aan uw leveran
ciers moest betalen dan u aan uw klanten
in rekening hebt gebracht, dan krijgt u
het verschil van ons terug. Voor onder
nemers die per saldo weinig btw hoeven
te betalen, is er de kleineondernemers
regeling. Toepassing van die regeling
kan betekenen dat u minder (of zelfs
helemaal geen) btw hoeft te betalen of
dat u ontheffing van uw administratieve
verplichtingen voor de btw krijgt. Zo’n
ontheffing houdt onder meer in dat u
geen aangifte hoeft te doen.

Investeren
Ondernemen is vaak investeren. Investeringen zijn iets
anders dan kosten. Investeringen kunt u pas van de
winst aftrekken naarmate ze in waarde verminderen:
het zogenoemde afschrijven. Investeren doet u bijvoorbeeld in machines, computers, auto’s en huisvesting.
Er zijn verschillende regelingen die voor u als onder
nemer gunstig zijn als u gaat investeren in bedrijfs
middelen. Soms is het zelfs mogelijk om kosten af te
trekken die u hebt gemaakt voordat uw onderneming
van start ging. Maar dan moet u wel de nota’s bewaren.
Een overname?
U hebt jarenlang bij een bedrijf g ewerkt
en de eigenaar wil ermee o
 phouden.
Zomaar een van de redenen om een
bedrijf over te nemen. Bij een overname
is vaak de eerste vraag: wat is de onder
neming eigenlijk waard? De waarde
van een bedrijf wordt g ebaseerd op de
financiële situatie, de waarde van de
bedrijfsmiddelen én een ongrijpbare
factor: de toekomstverwachting. Naast
de concrete waarde betaalt u daarom
een bepaald bedrag aan de eigenaar,
de zogenaamde goodwill. Voor de
nieuwe ondernemer bestaan er aan
trekkelijke investeringsregelingen en,

in bepaalde gevallen, gunstige
regelingen voor de belastingen.
Hoe financier ik mijn investering?
Er zijn veel manieren om uw bedrijf
te financieren. Voor ons is het van
belang of u voor de financiering
gebruikmaakt van een lening of een
schenking of dat u eigen geld inbrengt.
Als u een lening afsluit, moet u dit
kunnen aantonen, bijvoorbeeld aan
de hand van een schriftelijke overeen
komst. Over een schenking betaalt u
in principe schenkbelasting. Er gelden
vrijstellingen voor schenkingen van
ouders aan kinderen.

Geld lenen van een particulier?
Voor particulieren kan het fiscaal
aantrekkelijk zijn geld te lenen aan
startende ondernemers. Zo’n geld
schieter (bijvoorbeeld iemand uit
uw familie- of kennissenkring) krijgt
hiervoor een heffingskorting op de
inkomstenbelasting. Wellicht kunt u
iemand vinden die geld in uw onder
neming wil steken. U kunt daarmee
uw onderneming opzetten en degene
die u geld leent, profiteert van
bepaalde fiscale voordelen.
Stimuleringsregelingen?
Voor een aantal investeringen bestaan
speciale stimuleringsregelingen. Dit
geldt bijvoorbeeld voor investeringen in
energiebesparende bedrijfsmiddelen en
voor investeringen in duurzame energie
en investeringen in milieu.
Hoe zit het nu met de auto?
U kunt in uw eigen auto rijden voor
uw onderneming. In dat geval mag
u voor elke zakelijke kilometer een
vergoeding rekenen van € 0,19 per
kilometer. Het totale bedrag van deze
vergoeding mag u aftrekken van de
winst. Als uw auto onderdeel is van

2

uw onderneming, mag u alle kosten
aftrekken. U moet dan wel rekening
houden met een bijtelling voor privé
gebruik van de auto. Dat geldt ook
als u binnen uw onderneming een
auto least.
En met kleding?
Werkkleding is aftrekbaar van de
inkomstenbelasting. Het gaat dan
om kleding die u specifiek voor uw
beroepsuitoefening nodig hebt.

Eran Demir
Bakker

‘Na tien jaar is het
eindelijk ook mijn
bakkerij’
Na tien jaar en drie maanden heb
ik mij ingekocht. En nu doen we
het dus écht samen. Deden we al
hoor, maar het voelt toch wel even
anders. Voor ons allebei. Het was
iets waar we echt even de tijd
voor hebben genomen. De waarde
bepalen van het bedrijf. Wat is de
goodwill? Daar moet je samen
goed uitkomen. Samen een onder
neming runnen is toch eigenlijk
een soort huwelijk. In goede en
slechte tijden, snap je wel.

Écht beginnen

Tineke Berger
Consultant en interimmanager

‘Mijn ervaring
kan ik nu veel
breder inzetten’
Jarenlang ben ik manager geweest.
Maar ik wilde gewoon wat anders.
Meer richting consultancy en
interimmanagement. Daarom
ben ik voor mijzelf begonnen.
Een etage gehuurd en aan de slag.
Bij mijn eerste opdrachten was
het nog de vraag of ik door de
Belastingdienst al werd gezien
als zelfstandig ondernemer.
De Verklaring arbeidsrelatie die ik
van de Belastingdienst kreeg, gaf
daarover uitsluitsel. Binnenkort wil
ik een assistent in dienst nemen.
De risico’s worden nu ook wat
groter. Misschien is dit het moment
om mijn eenmanszaak om te zetten
in een bv.

U maakt de grote stap en gaat echt voor uzelf beginnen.
Er gaat nu veel veranderen. Zo bent u niet meer via
uw werkgever verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.
U moet gaan kiezen voor de rechtsvorm van uw onderneming. En u moet uw administratie zelf gaan bijhouden
of uitbesteden. Daar staat tegenover dat u kunt profi
teren van een aantal fiscale regelingen waardoor u
kosten kunt aftrekken.
Welke rechtsvorm kies ik?
Voordat u van start gaat, beslist u in
welke vorm u uw onderneming gaat
uitoefenen. De rechtsvorm is van belang
in verband met aansprakelijkheid, maar
is ook van invloed op uw fiscale verplich
tingen. Er zijn een aantal belangrijke
verschillen tussen een o
 nderneming
die door uzelf wordt gedreven, en een
rechtspersoon. Als u de onderneming
zelf drijft (bijvoorbeeld als eenmanszaak)
bent u aansprakelijk voor de schulden
van de onderneming. Bij een rechts
persoon (bijvoorbeeld een bv) bent u in
principe niet zelf aansprakelijk, maar is
de rechtspersoon dat. Daar staat dan wel
tegenover dat u kapitaal moet inbrengen
in de rechtspersoon.

aftrek. Verder hebt u bij de start van
uw onderneming meestal recht op de
startersaftrek en op de mkb-vrijstelling
voor een deel van de winst. Een voor
waarde bij deze regelingen is dat u
als ondernemer jaarlijks een bepaald
aantal uren aan uw onderneming
moet besteden. Houd daarom vanaf
het begin bij hoeveel uren u in uw
onderneming steekt.

Welke aftrekposten zijn er?
Als wij u voor de inkomstenbelasting
als ondernemer beschouwen, kunt u
profiteren van speciale aftrekposten.
Aftrekposten verminderen de winst en
dus ook de belasting die daarover wordt
geheven. Zo kunt u als ondernemer een
vast bedrag aftrekken: de zelfstandigen

Geld opzij zetten voor later?
Als ondernemer bouwt u niet auto
matisch pensioen op. U zult dit zelf
moeten regelen, door bijvoorbeeld een
lijfrentepolis af te sluiten. De premies
hiervoor zijn vaak aftrekbaar. U kunt
binnen uw onderneming ook een
oudedagsreserve gaan vormen.

Kosten die u maakt voor uw onder
neming, kunt u natuurlijk ook aftrekken
van de winst. Maar niet alle kosten kunt
u zomaar aftrekken. De aftrek beperkt
zich tot zakelijke kosten. Kosten waarin
ook een privé-element zit, mag u
gedeeltelijk aftrekken.

Door bedragen aan de oudedagsreserve
toe te voegen, verlaagt u de winst waar
over u belasting moet betalen. Voor de
oudedagsreserve krijgt u uitstel van
belastingbetaling totdat u uw onder
neming beëindigt. Op dat moment kunt
u die belastingbetaling voorkomen door
een lijfrentepolis af te sluiten ter grootte
van het bedrag van de opgebouwde
oudedagsreserve. Uiteindelijk worden
de lijfrenteuitkeringen wel belast.
Bedrijf of woning?
Wanneer u een kantoor of winkel
voor uw onderneming gebruikt, zijn
de kosten daarvan aftrekbaar. U kunt
natuurlijk ook nog een tijdje vanuit
huis blijven werken. Dan kunt u onder
bepaalde voorwaarden het gedeelte van
uw huis dat u voor zakelijke doeleinden
gebruikt, als zakelijk aanmerken. Is uw
bedrijf in uw huis gevestigd, dan zijn
de kosten van deze huisvesting alleen
aftrekbaar als de werkruimte een zelf
standig gedeelte van de woning vormt.
Ook moet een groot deel van het inko
men in de werkruimte worden verdiend.
Als u ook ergens anders een werkruimte
hebt (bijvoorbeeld in het kantoor van uw
werkgever) dan moet minimaal 70% van
het inkomen in de ruimte thuis worden
verdiend. Als u geen werkruimte ergens
anders hebt, dan moet minimaal 30%
van het inkomen in de ruimte thuis
worden verdiend.
Alvast geld reserveren?
Het kan even duren voordat u de defini
tieve aanslag inkomstenbelasting krijgt.

Deze aanslag kan wel eens voor
verrassingen zorgen. Daarom is het
verstandig alvast geld te reserveren
voor de belastingen. U kunt zelf een
bedrag reserveren op een (aparte)
bankrekening. Ook is het mogelijk om
vooraf een bedrag aan ons te betalen.
U schat hoeveel uw jaarwinst zal zijn
en u vraagt ons om een voorlopige aan
slag. De betalingen op uw voorlopige
aanslag worden verrekend met het
bedrag op uw definitieve aanslag.
Wat zijn de gevolgen van
het zorgstelsel?
Voor u als ondernemer betekent de
Zorgverzekeringswet dat u, naast de
premie die u aan de verzekeraar betaalt,
ook een inkomensafhankelijke bijdrage
gaat betalen. Ondernemers betalen
een bijdrage van een percentage over
de winst. Wij sturen u hiervoor een
(voorlopige) aanslag.
Hoe zit het met de voorlopige aanslag?
Kreeg u in voorgaande jaren via een een
voorlopige aanslag maandelijks een be
drag van ons? Dan hebt u waarschijnlijk
voor dit jaar ook een voorlopige aanslag
ontvangen. In deze aanslag is nog geen
rekening gehouden met het inkomen dat
u met uw onderneming gaat verdienen.
Daardoor kan het bedrag van de voor
lopige aanslag niet meer juist zijn of hebt
u misschien helemaal geen recht meer op
een terug te krijgen bedrag. U moet zelf de
voorlopige aanslag wijzigen of stopzetten.
Daarmee voorkomt u dat u straks geld
moet terugbetalen.

Groeien
Uw klantenkring groeit. De onderneming wordt een succes. Tijd om uw onderneming uit te breiden? Eerst wil
uw partner nog wel bijspringen en lost u veel op met uitzendkrachten. Maar er komt een moment dat u uw eerste werknemer in dienst neemt. Voor veel ondernemers
geldt dat ze zich nu pas echt ondernemer voelen. Een
andere grote stap is het uitbreiden van uw afzetgebied:
zakendoen met het buitenland. Dit wordt natuurlijk binnen de huidige ontwikkelingen in Europa voor steeds
meer kleine bedrijven actueel.
Een meewerkende partner?
Als uw partner gaat meewerken in
uw onderneming, zijn er verschillende
vormen mogelijk. Zo kan uw partner
onbetaald meewerken. U hebt recht
op meewerkaftrek wanneer uw partner
minimaal 525 uren per jaar meewerkt.
Een andere mogelijkheid is dat u een
arbeidsbeloning betaalt voor het
meewerken. Daarnaast kunt u een
arbeidsovereenkomst met uw partner
aangaan, zodat uw partner bij u in
dienstbetrekking is. Ten slotte kunnen
u en uw partner ieder afzonderlijk on
dernemer worden, bijvoorbeeld binnen
een zogenoemde man-vrouwfirma.

Als uw partner bij u in dienstbetrek
king is, moet u loonheffingen (loon
belasting, premie volksverzekeringen,
premies werknemersverzekeringen en
de inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet) inhouden en
aan de B
 elastingdienst afdragen.
Let er in ieder geval op dat uw partner
voldoende verzekerd is voor ziekte,
arbeidsongeschiktheid en dergelijke.
Medewerkers in dienst nemen?
U gaat personeel aannemen en wordt
dus werkgever. Wanneer u dit voor het
eerst doet, moet u dit bij ons melden.
U moet zich aanmelden als werkgever.

U spreekt met uw werknemer(s) een
loon af. Meestal is dat een brutoloon.
Over dat loon moet u als werkgever
loonheffingen afdragen. Er zijn nog
andere loonkosten die voor uw
rekening komen, zoals kosten voor
scholing, pensioen en reiskosten. Uw
kosten zijn dus hoger dan het brutoloon
van uw werknemer. De loonkosten zijn
aftrekbaar van de opbrengsten van uw
onderneming. U moet ook een loon
administratie aanleggen en onder
houden. U kunt er ook voor kiezen om
deze werkzaamheden uit te besteden.
De grens over?
U besluit uw handelsgebied uit te
breiden? Dan krijgt u in principe te
maken met de Douane en invoer
rechten. Maar binnen de landen van de
EU is er een vrij goederenverkeer. Als u
goederen koopt in een ander EU-land
dan Nederland, hebt u dus niets te
maken met invoerrechten of de
Douane. U krijgt wel te maken met
speciale belastingregelingen voor de
btw. Uw buitenlandse leverancier zal
u geen buitenlandse btw in rekening
brengen als u uw btw-identificatie
nummer doorgeeft. Wel moet u in
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 ederland btw betalen. Maar deze btw
N
mag u in uw aangifte omzetbelasting
meestal ook weer meteen verrekenen.
Als u verkoopt aan een ondernemer in
een ander EU-land, hoeft u geen btw te
berekenen. Handelt u buiten de EU, dan
krijgt u te maken met de Douane. Vaak
laten ondernemers dit over aan een
douane-expediteur.

Monica Pinas
Eigenaresse antiekzaak

‘Zelf importeren
heeft mijn markt
verbreed’
Er is een markt voor meubels uit
India en Indonesië. Daarom heb ik
me gespecialiseerd. Eerst ingekocht
via een groothandel, maar dat was
onbevredigend. Daarom ben ik
zelf gaan importeren. Ik verkoop
nu niet meer alleen vanuit mijn
winkel, maar lever ook aan andere
antiekzaken in Nederland en België.
Mijn man hielp al regelmatig in de
winkel, maar nu heb ik ook iemand
in dienst genomen en mijn boek
houder neemt me de loonadmini
stratie uit handen.

Wegwijs
op internet
Deze krant is een eerste introductie
in startend ondernemerschap.
Wij hebben natuurlijk nog veel
meer informatie.
U kunt deze informatie
vinden op of downloaden van
www.belastingdienst.nl in het
onderdeel Zakelijk. Zo kunt u zich
thuis of vanaf uw werkplek direct
uitgebreid laten informeren.
www.douane.nl
Hier vindt u alle informatie over
invoerrechten.
www.kvk.nl
Voor algemene vragen over onder
nemen kunt u terecht op de site van
de Kamer van Koophandel.

Tips van de Belastingdienst
1
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U weet alles van uw eigen markt. U hebt uw concurrenten in kaart gebracht
en wilt de stap nemen. Wees
er dan van bewust dat ondernemen meer is. Denk nu
al na over rechtsvorm, huisvesting en administratie.

Wanneer u voor het
eerst personeel in dienst
neemt, moet u dit aan ons
melden. U moet dan ook
een loonadministratie gaan
bijhouden. Gaat u het zelf
doen of besteedt u dit uit?
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Op dit overheidsloket voor
ondernemers kunt u terecht voor
relevante en actuele overheids
informatie.

Een factuur moet altijd
aan een aantal wettelijke
eisen voldoen. Zo moet
u altijd uw btw- nummer
vermelden en aangeven
hoeveel btw u in rekening
brengt.

Handboeken
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www.antwoordvoorbedrijven.nl

Op www.belastingdienst.nl kunt
u twee handboeken downloaden

Het is belangrijk om
uw privé-uitgaven en
zakelijke uitgaven gescheiden
te houden. Neem daarom
altijd twee aparte rekeningen.
Zo houdt u goed zicht op
uw financiën.

Houd vanaf het begin bij
hoeveel uren u en eventueel
uw partner in uw onderneming steken. Sommige aftrekposten voor uw aangifte
inkomstenbelasting zijn
daarvan afhankelijk.

Misschien maakt u al
kosten voordat u zich als
ondernemer aanmeldt.
Bijvoorbeeld als u een
marktonderzoek laat doen.
Bewaar alle bewijsstukken
en facturen. Later kunt u
mogelijk de btw verrekenen
en de kosten aftrekken.

In dit handboek maakt de
Belastingdienst u als (startende)
ondernemer wegwijs in uw fiscale
rechten en verplichtingen.

Bepaal hoe u
digitaal aangifte gaat
doen. Er zijn drie manieren:
u doet zelf aangifte op
www.belastingdienst.nl, u
doet zelf aangifte met aangifte- of administratiesoftware
of u laat de a angifte verzorgen
door een accountant of
belastingadviseur.
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Als u dit jaar auto
matisch een voorlopige
aanslag ontvangt, is die
waarschijnlijk nog gebaseerd
op uw inkomen voordat u
ondernemer werd. U kunt
via de 'Wijzigingswijzer
voorlopige aanslag' op
www.belastingdienst.nl
nagaan of het bedrag van
uw voorlopige aanslag
nog klopt. U moet zelf de
voorlopige aanslag wijzigen
of stopzetten. U kunt dit
doen via het programma
‘Verzoek of wijziging
voorlopige aanslag’ op
www.belastingdienst.nl.

7

Misschien begint u een
onderneming terwijl u een
uitkering hebt. Houd er dan
rekening mee dat uw ondernemerschap in veel gevallen
gevolgen heeft voor uw
uitkering. Als u een werkloosheidsuitkering ontvangt,
kunt u in aanmerking komen
voor een starterskrediet.
Er is een aparte startersaftrek
als u de onderneming start
vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

8
Handboek ondernemen

Voor ondernemers is het
verplicht om digitaal aangifte
en opgaven te doen. Dit geldt
voor de inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting,
omzetbelasting (btw) en
loonheffingen.

Reserveer geld voor
het betalen van belasting.
Zo voorkomt u dat u in financiële problemen raakt als u
btw moet betalen of als u een
aanslag inkomstenbelasting
ontvangt.

11

U kunt als (startende)
ondernemer te maken
krijgen met jaarlijks sterk
wisselende inkomens en
daardoor ook met sterk wisselende belastingbedragen.
Het kan dan voor u voordelig
zijn een middelingsverzoek
bij uw belastingkantoor
te doen.
Hiermee wordt de belasting
berekend over het gemiddelde inkomen van drie
opeenvolgende jaren.
Als dit minder is dan de
belasting die u normaal
verschuldigd bent, krijgt u,
na aftrek van een drempel,
het verschil terug.

13

écht be

Houd er rekening mee
dat u vanaf het begin van uw
onderneming een gedegen
administratie moet voeren.
De wetgever stelt zware eisen aan de administratie- en
bewaarplicht. Bespreek dit
zonodig met uw adviseur.

14

Als u een afrekensysteem
(kassa) nodig hebt voor uw
bedrijfsvoering, besef dan
dat de eisen die aan een
administratie worden gesteld
ook van toepassing zijn op
uw afrekensysteem. Meer
informatie kunt u vinden in
de checklist die opgenomen
is in de brochure 'Uw bedrijf
en het afrekensysteem'.

Meer informatie?
Handboek loonheffingen
Dit handboek is bestemd voor
iedereen die te maken heeft met
de inhouding en afdracht van
loonheffingen.

Wij hebben onder andere de volgende brochures
voor (startende) ondernemers:
• De kleineondernemersregeling
• Uw geautomatiseerde administratie en de
fiscale bewaarplicht
• Uw bedrijf en het afrekensysteem
• De verklaring arbeidsrelatie
• Als uw onderneming de belasting niet kan betalen
• Als uw onderneming de belasting niet op tijd kan betalen
• Digitaal aangeven
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Meer informatie voor startende o
 ndernemers kunt u
vinden op www.belastingdienst.nl. Op deze site vindt u
ook formulieren, onder andere om u aan te melden als
werkgever. De informatie is vaak ook als brochure of folder
te downloaden of te bestellen bij de BelastingTelefoon:
0800 - 0543 (bereikbaar op werkdagen van maandag tot
en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag
van 8.00 tot 17.00 uur).

