Werknemer en eigen baas

Extraatjes voor
Steeds meer mensen combineren een
parttimebaan met het ondernemerschap.
Hoe trekken zij het meest proﬁjt
van hun harde werk? Zes tips.
Tekst Judith van Ruiten

1

MAAK WINST OP DE BTW

Wie een btw-nummer heeft,
kan proﬁteren van btw-aftrek.
Dat werkt als volgt: bereken de btw in de prijzen die u voor uw producten of diensten
rekent. Tel alles bij elkaar op. Van het totaal
trekt u de btw af die leveranciers u rekenden.
Dat heeft aftrek van voorbelasting. Alleen het
bedrag dat onder de streep staat, hoeft u aan
btw af te dragen. Heeft u zelf meer btw betaald
dan u moet afdragen, dan krijgt u het verschil
terug van de Belastingdienst.
Draagt u in een jaar (na aftrek voorbelasting) tussen de €1345 en €1883 aan btw af? Dan
krijgt u belastingkorting dankzij de ‘kleine
ondernemersregeling’. Bij minder dan €1345
btw hoeft u helemaal geen btw af te dragen.
Ook wie ‘inkomsten uit overig werk’
geniet en niet wordt gezien als een ‘echte’
ondernemer, proﬁteert van de btw-aftrek.
Voor zzp’ers met een vrijgesteld beroep, bijvoorbeeld journalisten, geldt de regeling niet.
Houd er wel rekening mee dat als de ﬁscus uw
inkomen ziet als inkomsten uit overig werk,
u niet proﬁteert van ﬂ inke aftrekposten, zoals
de zelfstandigenaftrek van €7280 (2015).

2

SLUIT DEAL MET
ENERGIELEVERANCIER

Bij ondernemers die vanuit
huis werken, draait de kachel overuren.
Reden voor energiemaatschappijen als Nuon
en Essent om een aantrekkelijke korting te
geven. Zo kregen ondernemers bij Nuon tot
eind 2014 bij een jaarcontract 15% korting op
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het stroom- en 3% korting op het gastarief. Bij
Essent kregen zij tot 15 december €150 korting
bij een jaarcontract.
Maak wel een prijsvergelijking voordat u
overstapt, bijvoorbeeld via de energievergelijker van de Consumentenbond. Houd er verder rekening mee dat de kosten om een zakelijk energiecontract voortijdig stop te zetten,
hoog kunnen uitpakken. Zowel Nuon als
Essent rekent dan 15% van de resterende kosten van het contract. Bij Essent betalen
zzp’ers €50 om een contract met een resterende looptijd tot anderhalf jaar te stoppen.

3

AFTREK VOOR WERKPLEK

Ondernemers die volgens de
criteria van de ﬁscus een zelfstandige werkplek hebben, mogen bij voldoende inkomsten al hun kosten aftrekken:
van het meubilair tot een evenredig deel van
de energienota. Zij moeten 4% van de WOZwaarde bij hun inkomen in box 3 tellen, maar
mogen dat bedrag weer aftrekken van de
winst. Gevolg is ook dat de rente van het hypotheekdeel voor het kantoor niet aftrekbaar is.
Maar dat verlies weegt, als het goed is, op tegen
de kosten die voortaan aftrekbaar zijn.

zzp’ers
Wie naast zijn ondernemerschap enkele dagen
per week in loondienst werkt, moet voor de
kosten- en WOZ-aftrek wel minimaal 70% van
zijn totale inkomsten in de eigen werkruimte
verdienen. Heeft u geen speciale werkplek?
Dan moet u ten minste 30% van uw inkomsten
in de werkruimte verdienen en ten minste 70%
van uw inkomsten in of vanuit de werkruimte.
Een handige rekenhulp vindt u op belastingdienst.nl/rekenhulpen/werkruimte.
Wie aan een van de inkomenseisen voldoet
en geen zelfstandige werkruimte aan huis
heeft, kan door een truc toch gebruikmaken
van de WOZ-aftrek: door de werkruimte, bijvoorbeeld een zolderkamer, administratief af
te splitsen. ‘Van deze truc zijn tienduizenden
ondernemers niet op de hoogte’, aldus het Platform Zelfstandige Ondernemers. De werkruimte valt dan als winst uit onderneming in
box 1. Het gedeelte van de hypotheek voor de
werkruimte zet de ondernemer dan als
schuld op de balans. Dit wordt eenmalig
gedaan bij de start van de onderneming of
op het moment dat de werkplek in gebruik
wordt genomen.
Zodra u met uw onderneming stopt of
het pand verkoopt, moet u de waarde van
de werkruimte overdragen naar uw privévermogen; de waarde valt dan in box 3. Nadeel
daarvan is dat u bij een waardestijging van uw
woning met de ﬁscus moet afrekenen over de
waardestijging van de werkruimte. In onze
Belastinggids 2015 leest u alle details.
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BENUT DE
WERKKOSTENREGELING

Heeft u een (parttime)baan
naast uw ondernemerschap? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de werkkostenregeling
van uw werkgever. Deze mag u bijvoorbeeld
een werktafel, bureaustoel en computer belastingvrij verstrekken of vergoeden zolang hij
binnen de vrije ruimte (1,2% van de totale ﬁscale loonsom, 2015) blijft. De werkgever kan op
die manier ook bijdragen aan de energierekening. Arbovoorzieningen, zoals een ergonomisch verantwoorde stoel, mogen werkgevers

belastingvrij ter beschikking stellen (uw werkgever blijft eigenaar), zonder dat die ten koste
gaan van de vrije ruimte. ‘Het is aan de werkgever om te bepalen of de werknemer de spullen ook mag gebruiken om te werken als ondernemer’, weet adviseur loonbelasting Mariëlle
Schoonhoven van MTH accountants en adviseurs. Kijk voor meer informatie op werkkostenregeling-wkr.nl.

5

VOORDELEN VAN
EEN LEASEAUTO

Komt u als parttimewerknemer
in aanmerking voor een leaseauto, dan is dat
een interessante optie. Ook als u jaarlijks meer
dan 500 kilometer privé met deze auto rijdt (de
kilometers voor uw eigen onderneming worden ook gezien als privéritjes) en daardoor een
bijtelling bij het inkomen krijgt. ‘Omdat ondernemers bedrijfskilometers veelal in rekening

DE ENERGIENOTA IS
DEELS AFTREKBAAR
kunnen brengen bij hun opdrachtgevers en die
ritjes mogen aftrekken van hun winst, zijn zij
met een leaseauto waarschijnlijk voordeliger
uit dan met een auto van hun eigen zaak’, weet
directeur Johan Marrink van ZZP Nederland.
Wie geen bijtelling wil, mag niet meer dan
500 privékilometers maken. U moet dan een
rittenadministratie bijhouden waarmee u uw
privékilometers kunt aantonen. Dit kan
tegenwoordig eenvoudig via een app, zoals
ritmeter.nl.
Zit er geen leasecontract voor u in? Dan
kunt u een auto op naam van uw onderneming
zetten. Houd er wel rekening mee dat u ook dan
moet afrekenen met de ﬁscus boven de 500 privékilometers. Heeft u een aardige buffer, dan
kan een elektrische of een plug-in hybride auto
(auto met zowel een elektrische als een verbrandingsmotor) een idee zijn. De overheid
stimuleert het gebruik van zulke groene auto’s

door middel van ﬁscale voordelen. Ondernemers kunnen, afhankelijk van de CO2-uitstoot,
maximaal 36% van de kosten (tot €50.000) van
zo’n milieuvriendelijke investering aftrekken
van hun nettowinst (2015). Als u nu koopt, is
de ﬁscale bijtelling bovendien slechts 4% voor
volledig elektrische auto’s en 7% voor plug-in
hybride auto’s. U betaalt ook geen wegenbelasting. Nieuw in 2015 is de vaste voet in de aanschafbelasting (bpm), waardoor voor iedere
auto ten minste, dus los van de CO2 -uitstoot,
€175 moet worden betaald.
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BUDGET VOOR REIZEN

Wilt u de ene dag met de auto
naar uw werk, de andere met
de trein en de volgende dag thuis werken? Dan
is een mobiliteitsbudget iets voor u. Steeds
meer werkgevers bieden zo’n budget aan,
maar de invulling ervan verschilt. ‘Het ene
bedrijf wil vooral de reiskosten reduceren,
terwijl het andere de nadruk legt op de milieuwinst’, vertelt adviseur mobiliteitsbudget
Monique Verhoef van adviesbureau Syndesmo. Over het algemeen komt het erop neer
dat u geld krijgt en zelf kiest hoe u zich van en
naar uw werk verplaatst. Verhoef: ‘Wie bijvoorbeeld meer thuis werkt, af en toe een
poolauto van de werkgever neemt en vaker de
trein kiest, kan hier zelfs geld aan overhouden
dat hij in eigen zak mag steken.’
BONUSTIP Lees onze eerste indruk over het
pas opgerichte pensioenfonds voor zzp’ers op
consumentenbond.nl/zzppensioen.

GRATIS BOEK
De Geldgids mag tien handboeken met de
titel Zelfstandig zonder personeel van Stichting ZZP Nederland weggeven. Stuur hiervoor een mail naar geldgids@consumentenbond.nl. Wees er snel bij, want op = op.
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