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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Waaruit bestaat de ondernemersaftrek? p.2

Wanneer heeft u recht op zelfstandigenaftrek? p.4

Heeft u recht op startersaftrek? p.5

Welke regelingen zijn er voor innovatie? p.7

Welke regelingen zijn er voor investeringen? p.8

Bereken alle aftrekposten p.11

De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven 

geroepen om ondernemen, investeren en innoveren te stimuleren. 

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB), en voldoet 

u aan de voorwaarden, dan kunt u profiteren van verschillende 

aftrekposten op uw winst voor de IB.

In deze toolbox hebben we de regelingen voor ondernemersaftrek 

voor u op een rijtje gezet.

https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/disclaimer
https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/tools
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Ontdek voor welke ondernemersaftrek u in aanmerking komt

In deze toolbox zijn de aftrekregelingen verzameld, die bedoeld zijn voor ondernemers voor de inkomstenbelasting. 
Zo is er de zelfstandigenaftrek voor zelfstandig ondernemers, eventueel aangevuld met de startersaftrek. Er zijn aftrek
posten zoals de kleinschaligheids investeringsaftrek, de energieinvesteringsaftrek en de milieuinvesteringsaftrek. 
Ook zijn er regelingen om de kosten voor innovatie af te trekken. Tot slot heeft u bij het staken van uw onderneming 
mogelijk recht op stakingsaftrek.

Al deze aftrekposten kunnen uw af te dragen bedrag aan inkomstenbelasting helpen verlagen. Kijk hieronder per 
regeling of u ervoor in aanmerking komt, en loop zo geen geld mis!

1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Zo past u de ondernemers regelingen correct toe

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

2 Waaruit bestaat de ondernemersaftrek?

Ondernemersaftrek
De verzamelnaam voor de aftrekposten die in deze toolbox staan is 'ondernemersaftrek'. Hier
onder leest u over het urencriterium dat voor alle regelingen geldt, en twee minder gebruikte 
aftrekposten.

 CHECKLIST Wel of niet ondernemer voor de inkomstenbelasting

Allereerst moet u bepalen of u volgens de Belastingdienst wel als ondernemer voor de inkomstenbelasting 
gezien wordt. Het zijn van een ondernemer voor de IB heeft nogal wat fiscale voordelen. Logisch dus 
dat er over de vraag of iemand IBondernemer is dan ook veel wordt gesteggeld tussen de fiscus en de 
(vermeende) IBondernemer. Aan de hand van deze checklist kunt u nagaan of de Belastingdienst u 
waarschijnlijk wel of niet als een IBondernemer zal zien..

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/ondernemersaftrek/toolbox/zo-past-u-de-ondernemersregelingen-correct-toe.html
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/tools/wel-of-niet-ondernemer-voor-de-inkomstenbelasting.html
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools
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Opmerkingen

 INFOGRAPHIC De verschilende posten ondernemersaftrek

Als ondernemer heeft u, als u aan het urencriterium (minstens 1.225 uur) voldoet, recht op toepassing van 
de ondernemersaftrek. In deze infographic leest u uit welke posten de ondernemersaftrek bestaat in 2022.

Opmerkingen

 CHECKLIST Urencriterium inkomstenbelasting

Het urencriterium eist dat een ondernemer op jaarbasis minimaal 1.225 uur aan zijn onderneming 
besteedt. Maar welke uren mogen hiervoor worden meegeteld? En wat als u slechts een deel van het jaar 
ondernemer was? Uitleg over het urencriterium en antwoorden op deze vragen krijgt u in deze checklist.

Opmerkingen

 V & A Mag ik het urencriterium tijdsevenredig toepassen?

U moet kunnen aantonen in een kalenderjaar tenminste 1.225 uur aan uw onderneming te hebben besteed 
om voor bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen. Lees in deze Vraag & Antwoord hoe 
dit zit als u halverwege het jaar een onderneming begint.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/ondernemersaftrek/infographics/ondernemersaftrek-voor-de-inkomstenbelasting-2023.html
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/tools/urencriterium-inkomstenbelasting.html
https://www.rendement.nl/ondernemersaftrek/vraag-en-antwoord/mag-ik-urencriterium-tijdsevenredig-toepassen
https://www.rendement.nl/tools


4

 V & A Beloning aan echtgenoot toekennen voor meewerken?

Als uw partner meewerkt in uw onderneming, kunt u hiermee fiscaal rekening houden. U kunt met de 
meewerkaftrek een percentage van de winst aftrekken dat afhankelijk is van het aantal gewerkte uren. Maar 
u kunt uw partner ook een meewerkbeloning geven. In deze Vraag & Antwoord staat het verschil uitgelegd.

Opmerkingen

 V & A Wanneer kan ik de stakingsaftrek claimen?

Bij de staking van een onderneming gelden voor de behaalde stakingswinst een aantal fiscale faciliteiten 
en regelingen. Eén daarvan is de stakingsaftrek, die afgetrokken kan worden van de stakingswinst. Lees in 
deze Vraag & Antwoord hoe dit werkt.

Opmerkingen

3 Wanneer heeft u recht op zelfstandigenaftrek?

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek is de meest algemene ondernemersregeling. Als ondernemer voor 
de inkomstenbelasting mag u, als u voldoet aan het urencriterium, een bedrag in mindering 
brengen op de winst.

 NIEUWS Zelfstandigenaftrek bedraagt nog maar € 1.200 in 2030

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de zelfstandigenaftrek waar ondernemers voor de 
inkomstenbelasting (IB) een beroep op kunnen doen (nog) sneller wordt afgebouwd. Deze snellere afbouw 
start in 2023 en leidt ertoe dat in 2030 de zelfstandigenaftrek voor de IBondernemer nog maar € 1.200 
bedraagt. Lees in dit nieuwsartikel meer over de gevolgen van deze veranderingen.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/beloning-aan-echtgenoot-toekennen-voor-meewerken
https://www.rendement.nl/ondernemersaftrek/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-de-stakingsaftrek-claimen
https://www.rendement.nl/ondernemersaftrek/nieuws/zelfstandigenaftrek-bedraagt-nog-maar--1200-in-2030.html
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Opmerkingen

 V & A Kan ik de nietbenutte zelfstandigenaftrek later verrekenen?

Als de fiscale winst lager is dan de zelfstandigenaftrek, is de zelfstandigenaftrek voor dat jaar gelijk aan het 
bedrag van de winst. Het nietbenutte deel van de zelfstandigenaftrek gaat echter niet verloren. U kunt dit 
namelijk verrekenen met de winsten in de volgende jaren. Hoe dat werkt leest u in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 V & A Heb ik als parttimeondernemer recht op de zelfstandigenaftrek?

Om gebruik te mogen maken van de zelfstandigenaftrek moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. 
De belangrijkste voorwaarde is dat u moet voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar. Deze Vraag 
en Antwoord legt uit wat meetelt voor dit urencriterium. 

Opmerkingen

4 Heeft u recht op startersaftrek?

 ARTIKEL Fiscale voordelen voor een startende ondernemer

Op fiscaal gebied zijn er voor de starter een aantal speciale fiscale voordelen te behalen. Lees in dit 
verdiepingsartikel meer over die voordelen, zodat u als starter zeker weet dat u geen geld laat liggen.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/zelfstandigenaftrek/vraag-en-antwoord/kan-ik-zelfstandigenaftrek-die-ik-niet-heb-kunnen-benutten-in-een-later-winstjaar-verrekenen
https://www.rendement.nl/zelfstandigenaftrek/vraag-en-antwoord/als-parttime-ondernemer-recht-op-zelfstandigenaftrek
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/verdiepingsartikel/fiscale-voordelen-voor-een-startende-ondernemer.html
https://www.rendement.nl/tools
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Opmerkingen

 V & A Valt met willekeurige afschrijving belasting te besparen?

De willekeurige afschrijving voor starters is bestemd voor ondernemers die recht hebben op de verhoogde 
zelfstandigenaftrek voor starters (startersaftrek). Willekeurig afschrijven betekent dat u, naast de gewone 
afschrijving, zelf bepaalt hoe en wanneer u over een bedrijfsmiddel afschrijft. In deze Vraag & Antwoord 
leest u hoe dit werkt.

Opmerkingen

 V & A Welk belastingvoordeel hebben starters met een WIAuitkering?

Voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten geldt een bijzondere aftrekpost met een verlaagd urencriterium van 
800 uur per jaar. Deze aftrekpost komt echter niet naast de gewone zelfstandigen en startersaftrek, maar 
in plaats hiervan. Lees in deze Vraag & Antwoord wanneer u recht heeft op deze aftrekpost, en hoeveel 
deze bedraagt.

Opmerkingen

Regelingen voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting
Onderstaande regelingen voor innovatie en investeringen zijn bedoeld voor zowel onderne
mers voor de inkomstenbelasting, als voor ondernemers voor de vennootschapsbelasting.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/afschrijven/vraag-en-antwoord/valt-met-willekeurige-afschrijving-belasting-te-besparen
https://www.rendement.nl/wia/vraag-en-antwoord/wet-wia
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5 Welke regelingen zijn er voor innovatie?

 ELEARNING Investeren en innoveren

Investeren en innoveren zijn 2 belangrijke activiteiten om de groei van uw onderneming zeker te stellen of, 
nog beter, te stimuleren. Gelukkig zijn er verschillende tegemoetkomingen waar u gebruik van kunt maken. 
Volg deze elearning en ontdek welke tegemoetkomingen er beschikbaar zijn voor uw onderneming.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC  Fiscale innovatieregelingen

Innovatie is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. De overheid probeert innovatie te stimuleren 
met verschillende fiscale regelingen. Welke regelingen zijn er en wat zijn de fiscale voordelen daarvan? U 
ziet het in één oogopslag in deze infographic.

Opmerkingen

 CHECKLIST Voordeliger innoveren met de WBSO

De overheid heeft fiscale maatregelen geïntroduceerd die innovatie voordeliger maken. Eén van die 
maatregelen is de Wet bevordering speur en ontwikkelingswerk (WBSO). Bekijk met deze checklist wat u 
hiervoor moet doen, en wat deze maatregel u precies oplevert.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/investeren/e-learning/investeren-en-innoveren
https://www.rendement.nl/innovatie/infographics/fiscale-innovatieregelingen.html
https://www.rendement.nl/innovatie/tools/voordeliger-innoveren-met-de-wbso.html
https://www.rendement.nl/tools
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 NIEUWS Percentages WBSO voor 2022 gewijzigd

Vooral Nederlandse mkbondernemingen maken dankbaar gebruik van de Wet bevordering speur en 
ontwikkelingswerk (WBSO). Het is een van de belangrijkste subsidieregelingen van Nederland en moet 
innovatieve organisaties helpen. Voor 2022 zijn de percentages van de tarieven verlaagd. Lees wat de 
gevolgen zijn voor uw onderneming in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

6 Welke regelingen zijn er voor investeringen?

 ARTIKEL Aftrekfaciliteiten voor ondernemers

Bent u van plan om dit jaar te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen? Overweeg dan om gebruik te maken 
van de investeringsaftrek. Hiermee kunt u uw fiscale winst aanzienlijk verlagen. In dit verdiepingsartikel 
worden de drie faciliteiten uitgebreid toegelicht.

Opmerkingen

 V & A Wat zijn de mogelijkheden voor investeringsaftrek?

Als uw onderneming in bedrijfsmiddelen investeert, kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor 
investeringsaftrek en daarmee financieel voordeel behalen. Er zijn drie soorten investeringsaftrek: KIA, 
VAMIL/MIA en EIA. Ze staan kort omschreven in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/afdrachtvermindering-speur-en-ontwikkelingswerk/nieuws/percentages-wbso-voor-2022-gewijzigd.html
https://www.rendement.nl/investeren/verdiepingsartikel/aftrekfaciliteiten-voor-ondernemers.html
https://www.rendement.nl/investeren/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-mogelijkheden-voor-investeringsaftrek
https://www.rendement.nl/tools
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 V & A Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

De KIA is de algemene aftrek voor de investering in bedrijfsmiddelen. Bij de investering tot een bepaald 
bedrag mag u een bedrag van uw fiscale winst aftrekken. Lees in deze Vraag & Antwoord hoe u hiervan 
gebruik kunt maken.

Opmerkingen

 NIEUWS Totale maximale KIA verdelen bij samenwerkingsverband

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de maximale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in een 
samenwerkingsverband verdeeld moet worden onder de vennoten/maten. De KIA moet dus per 
belastingplichtige worden berekend en niet per onderneming. In dit nieuwsartikel leest u meer over dit 
arrest.

Opmerkingen

 V & A Wanneer heb ik recht op KIA, bij aankoop of pas bij gebruik?

Als u investeert in een bedrijfsmiddel, heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Een 
belangrijke eis van de KIA is dat u het bedrijfsmiddel in gebruik heeft genomen. Lees hier hoe het zit als 
betaling en ingebruikname in verschillende jaren plaatsvinden.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/vraag-en-antwoord/wat-is-de-kleinschaligheidsinvesteringsaftrek-kia
https://www.rendement.nl/investeren/nieuws/totale-maximale-kia-verdelen-bij-samenwerkingsverband.html
https://www.rendement.nl/investeren/vraag-en-antwoord/investeren-5
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 V & A Welke subsidiemaatregelen zijn er voor energiebesparing?

Als u de bedrijfsvoering wilt verduurzamen, kunt u een beroep doen op verschillende regelingen. In de 
subsidiewijzer van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) vindt u allerlei subsidies en regelingen 
op het gebied van duurzaamheid en (aspecten van) MVO. U vindt hier enkele voorbeelden van subsidies.

Opmerkingen

 V & A Wat houden de MIA en de VAMIL precies in?

Onder de milieuinvesteringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL) kunt 
u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Lees in deze Vraag & 
Antwoord hoe dit werkt.

Opmerkingen

 V & A Wat houdt de energieinvesteringsaftrek (EIA) in?

Met de EIA wil de overheid u stimuleren te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in 
duurzame energie. In deze Vraag & Antwoord leest u hoe u het voor de EIA in aanmerking komende bedrag 
kunt aftrekken van de fiscale winst.

Opmerkingen

 REKENTOOL Bereken de KIA en de EIA

Aan de hand van deze rekentool kunt u op basis van het bedrag dat u geïnvesteerd heeft, berekenen welk 
bedrag u onder de KIA en onder de EIA mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/ondernemersaftrek/vraag-en-antwoord/welke-subsidiemaatregelen-zijn-er-voor-energiebesparing
https://www.rendement.nl/ondernemersaftrek/vraag-en-antwoord/wat-houden-de-mia-en-de-vamil-precies-in
https://www.rendement.nl/ondernemersaftrek/vraag-en-antwoord/wat-is-de-energie-investeringsaftrek-eia
https://www.rendement.nl/ondernemersaftrek/tools/bereken-de-kia-en-de-eia.html
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Opmerkingen

 V & A Hoe bereken ik de desinvesteringsbijtelling?

Verkoopt u een bedrijfsmiddel binnen 5 jaar na het begin van het jaar waarin u de investering deed, dan 
moet u de investeringsaftrek of een deel daarvan ‘terugbetalen’. Lees in deze Vraag & Antwoord wanneer 
en hoeveel u moet terugbetalen.

Opmerkingen

7 Bereken alle aftrekposten

 REKENTOOL Fiscale winstberekening inkomstenbelasting

Om de fiscale winst te bepalen moeten nog diverse verrekeningen plaatsvinden, onder andere met de 
ondernemersregelingen die in deze toolbox beschreven staan. Met deze rekentool kunt u de commerciële 
winst omrekenen naar de fiscale winst. Voor iedere bijtelling of aftrekpost vindt u op het instructieblad een 
korte toelichting.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Heeft u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen over beschikbare regelingen voor 
ondernemers, dan kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee 
gratis uw vraag via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen 5 werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/investeren/vraag-en-antwoord/investeren-6
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/tools/fiscale-winstberekening-inkomstenbelasting.html
http://rendement.nl/adviesdesk

	2 Waaruit bestaat de ondernemersaftrek?
	3 Wanneer heeft u recht op zelfstandigenaftrek?
	4 Heeft u recht op startersaftrek?
	5 Welke regelingen zijn er voor innovatie?
	6 Welke regelingen zijn er voor investeringen?
	7 Bereken alle aftrekposten

	Tekstveld 01: 
	027: Off
	035: Off
	Tekstveld 018: 
	Tekstveld 033: 
	Tekstveld 02: 
	Tekstveld 034: 
	082: Off
	025: Off
	039: Off
	Tekstveld 035: 
	Tekstveld 036: 
	040: Off
	041: Off
	042: Off
	Tekstveld 037: 
	Tekstveld 055: 
	Tekstveld 038: 
	050: Off
	043: Off
	053: Off
	Tekstveld 020: 
	Tekstveld 039: 
	Tekstveld 040: 
	044: Off
	045: Off
	Tekstveld 041: 
	Tekstveld 042: 
	Tekstveld 017: 
	083: Off
	084: Off
	034: Off
	Tekstveld 043: 
	Tekstveld 016: 
	Tekstveld 045: 
	033: Off
	054: Off
	047: Off
	Tekstveld 046: 
	Tekstveld 052: 
	Tekstveld 047: 
	048: Off
	058: Off
	049: Off
	Tekstveld 048: 
	Tekstveld 049: 
	Tekstveld 050: 
	051: Off
	055: Off
	056: Off
	085: Off
	Tekstveld 053: 
	Tekstveld 051: 
	Tekstveld 054: 
	057: Off
	086: Off


