
Belasting besparen met Deelstra Jansen 
 
Onderneming 
Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. 
Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. 
En je moet weten wat een onderneming is. 
Een veel gehanteerde definitie van een onderneming is: “Een duurzame 
organisatie van arbeid en kapitaal die door deelname aan het economisch 
verkeer beoogt winst te behalen”. 
Het kan natuurlijk zijn dat winst behalen niet je doelstelling is, maar dat je 
bijvoorbeeld een positieve bijdrage aan de samenleving wilt leveren door 
maatschappelijk betrokken te ondernemen. 
Ook dan zal je onderneming winst moeten maken om te kunnen blijven 
bestaan. 
De behaalde winst is inkomen en daarover moet je belasting betalen. 
 
Kamer van Koophandel 
Dan is het zover, je hebt een uitstekend idee om voor jezelf te beginnen. 
Je hebt een beresterk ondernemingsplan. 
De financiële vooruitzichten zijn fantastisch. 
Je stapt naar de Kamer van Koophandel en schrijft je in als ondernemer. 
Vanaf dat moment weet de wereld officieel dat je ondernemer bent. 
Dus ook de belastingdienst, die maar wat graag je financiële gegevens wil. 
Dat begint al bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 
Dan vul je in hoe hoog je denkt dat je omzet zal zijn. 
De belastingdienst leidt hieruit af hoe vaak je aangifte omzetbelasting (BTW) 
moet doen. 
Geef je een hoge omzet op (je bent optimistisch nietwaar, anders was je geen 
ondernemer geworden toch?) en geeft een laag bedrag als inkopen en kosten 
op, dan wil de belastingdienst maandelijks BTW van je hebben. 
Dat houdt dus in dat je elke maand BTW-aangifte moet doen en elke maand 
BTW moet betalen. 
Toch weer twaalf administratieve handelingen per jaar. 
Je kunt als startend ondernemer je tijd wel beter gebruiken. 
Als je omzet in werkelijkheid echter veel lager ligt, had je kunnen volstaan met 
BTW-aangifte per kwartaal of misschien zelfs per jaar. 
Houdt bij de inschrijving dus realistische bedragen aan. 
Als het goed is staan in je ondernemingsplan ook realistische bedragen. 
  



Belastingen 
Een ondernemer kan met een heleboel belastingsoorten in aanraking komen: 

- Inkomstenbelasting 
- Omzetbelasting (BTW) 
- Loonheffingen 
- Vennootschapsbelasting 
- Onroerende Zaak Belasting (OZB) 
- Overdrachtsbelasting 
- Erfbelasting 
- Schenkbelasting 

Ik beperk mij in dit seminar tot de eerste twee: Inkomstenbelasting en 
omzetbelasting. 
 
Omzetbelasting 
Omzetbelasting is voor een ondernemer eigenlijk geen belasting. 
Tenminste niet in de zin dat er geld van je winst of je inkomen afgenomen 
wordt door de belastingdienst. 
Alleen het verschil tussen ontvangen en betaalde BTW draag je af aan de 
belastingdienst. 
Uiteindelijk betaalt alleen de consument BTW. 
Een voorbeeld van een BTW-aangifte: 



 
 
 
 
 



 
Op deze BTW-aangifte staan een aantal onderdelen die ik zal toelichten. 

- Tarieven 

Er zijn vier BTW-tarieven: 

- Hoog 21% 
- Laag 6% 
- Nul  0% 
- Verlegd 

Op je factuur moet je het juiste tarief toepassen en je moet op je factuur 
ook laten zien welk tarief je hebt toegepast. 
De belastingdienst heeft tabellen waarin staat wat onder welk tarief valt. 
Kort door de bocht: 
Alles is hoog tarief, tenzij een uitzondering voor een ander tarief geldt. 
Voorbeelden van laag tarief: 

- Voeding 
- Medicijnen 
- Boeken 
- Fietsenmakers 
- Kappers 

Voorbeelden van nul tarief: 

- Export 
- Internationaal personenvervoer 

BTW-verlegd mag alleen toegepast worden in bepaalde situaties, 
bijvoorbeeld de bouw en de scheepsbouw. 
BTW-verlegd moet toegepast worden op facturen hoger dan € 10.000 
betreffende: 

- Mobiele telefoons 
- Chips 
- Spelcomputers 
- Laptops 
- Tablets 

  



Kleine ondernemersregeling 
Is bij jou het verschil tussen betaalde en ontvangen BTW op jaarbasis minder 
dan € 1.883? 
Dan hoef je niets af te dragen! 
Het bedrag valt onder de Kleine OndernemersRegeling. 
 
Aangifte en betaling 
BTW is een brengbelasting. 
Je moet zelf voor het einde van de volgende maand aangifte doen en betalen. 
Een dag te laat betalen levert een boete op van 3%, minimaal € 50, maximaal 
€ 5.278. 
Zonde van het geld, maar helaas het gebeurt teveel. 
Straks laat ik een voorbeeld zien hoe je slim omgaat met BTW. 
 
Nu eerst de tweede belastingsoort die ik wil behandelen. 
  



Inkomstenbelasting 
Belastingbetaling gaat in Nederland naar draagkracht. 
Hoe meer inkomen, hoe meer belasting. 
Als ondernemer vormt je winst je inkomen, maar de inkomstenbelasting wordt 
niet rechtstreeks over je winst berekend. 
Een voorbeeld om het duidelijk te maken. 

 
 
 
 
 

Omzet 100.000  

Inkopen -40.000   

Bruto winst 60.000    

Autokosten -8.000     

Overige kosten -2.000     

WASO -                

Bijtelling auto -                22% -                

Netto winst 50.000    

Investeringsaftrek -                28% -                

50.000    

Oudedagsreserve 9,8% -4.900     

45.100    

Zelfstandigenaftrek 7.280       

Startersaftrek 2.123       

-9.403     

35.697    

MKB-Winstvrijstelling 14% -4.998     

30.699    

Arbeidsongeschiktheidsverzekering -3.600     

Belastbaar inkomen 27.099    

Inkomstenbelasting1e schijf 19.981    36,55% 7.303       

2e schijf 7.118       40,80% 2.904       

3e schijf -                40,80% -                

4e schijf -                52,00% -                

10.207    

Algemene heffingskorting 1.913       

Arbeidskorting 2.767       

-4.681     

Premie ZorgVerzekeringsWet 30.699    5,40% 1.658       

Totaal te betalen belasting en premies 7.184       

Met ondernemersaftrek



 
 
Als ondernemer heb je recht op bepaalde aftrekposten die een andere 
belastingplichtige niet heeft. 
Dan moet je wel aan het urencriterium voldoen. 
Dat wil zeggen dat je minimaal 1.225 uur per kalenderjaar aan je onderneming 
moet besteden. 
Het aantal uren moet ook meer zijn dan de uren die je besteed aan ander werk, 
bijvoorbeeld in loondienst. 
Geldt niet voor een starter overigens. 
Je moet die uren kunnen aantonen als de belastingdienst er om vraagt. 
Achteraf een urenregistratie maken is lastig en wordt door de belastingdienst 
met argusogen bekeken. 
Het komt helaas voor dat de belastingdienst drie jaar na de start controleert en 
dat de urenregistratie niet goed is. 
Dan verlies je al je ondernemersaftrek over die drie jaar met terugwerkende 
kracht! 
In dit voorbeeld kost je dat bij elkaar ruim € 6.000! 



 
 
Dus hou dit vanaf het allereerste begin goed bij en bewaar het! 
De eerste drie jaar heb je als ondernemer recht op startersaftrek. 
Stel je investeert bij de start van je onderneming in een bedrijfsauto van € 
20.000. 
Daarop kun je investeringsaftrek toepassen. 
Dit is maximaal 28%. 
Niet alle investeringen komen in aanmerking voor investeringsaftrek. 
Bijvoorbeeld personenauto en woning niet. 
Voor bepaalde milieu- en energie investeringen zijn hogere percentages 
mogelijk. 
Dit verlaagt je inkomen, zodat je minder belasting betaalt. 
Is je boekjaar gelijk aan een kalenderjaar, dan is investeren in december 
voordeliger dan in januari. 

Omzet 100.000   100.000  

Inkopen -40.000   -40.000   

Bruto winst 60.000    60.000    

Autokosten -8.000     -8.000     

Overige kosten -2.000     -2.000     

WASO -                -                

Bijtelling auto -                22% -                -                22% -                

Netto winst 50.000    50.000    

Investeringsaftrek -                28% -                -                28% -                

50.000    50.000    

Oudedagsreserve 9,8% -4.900     0,0% -                

45.100    50.000    

Zelfstandigenaftrek 7.280       -                

Startersaftrek 2.123       -                

-9.403     -                

35.697    50.000    

MKB-Winstvrijstelling 14% -4.998     14% -7.000     

30.699    43.000    

Arbeidsongeschiktheidsverzekering -3.600     -3.600     

Belastbaar inkomen 27.099    39.400    

Inkomstenbelasting1e schijf 19.981    36,55% 7.303       19.981    36,55% 7.303       

2e schijf 7.118       40,80% 2.904       19.419    40,80% 7.923       

3e schijf -                40,80% -                -                40,80% -                

4e schijf -                52,00% -                -                52,00% -                

10.207    15.226    

Algemene heffingskorting 1.913       1.324       

Arbeidskorting 2.767       2.591       

-4.681     -3.915     

Premie ZorgVerzekeringsWet 30.699    5,40% 1.658       43.000    5,40% 2.322       

Totaal te betalen belasting en premies 7.184       13.633    

Zonder ondernemersaftrekMet ondernemersaftrek



Je kunt de investeringsaftrek dan een jaar eerder verrekenen. 
Dat scheelt bij een investering van € 20.000 in dit voorbeeld ruim € 2.000! 

 
 
 
  

Omzet 100.000   100.000  

Inkopen -40.000   -40.000   

Bruto winst 60.000    60.000    

Autokosten -8.000     -8.000     

Overige kosten -2.000     -2.000     

WASO -                -                

Bijtelling auto -                22% -                -                22% -                

Netto winst 50.000    50.000    

Investeringsaftrek -                28% -                20.000    28% -5.600     

50.000    44.400    

Oudedagsreserve 9,8% -4.900     9,8% -4.352     

45.100    40.048    

Zelfstandigenaftrek 7.280       7.280       

Startersaftrek 2.123       2.123       

-9.403     -9.403     

35.697    30.645    

MKB-Winstvrijstelling 14% -4.998     14% -4.291     

30.699    26.354    

Arbeidsongeschiktheidsverzekering -3.600     -3.600     

Belastbaar inkomen 27.099    22.754    

Inkomstenbelasting1e schijf 19.981    36,55% 7.303       19.981    36,55% 7.303       

2e schijf 7.118       40,80% 2.904       2.773       40,80% 1.131       

3e schijf -                40,80% -                -                40,80% -                

4e schijf -                52,00% -                -                52,00% -                

10.207    8.434       

Algemene heffingskorting 1.913       2.121       

Arbeidskorting 2.767       2.949       

-4.681     -5.071     

Premie ZorgVerzekeringsWet 30.699    5,40% 1.658       26.354    5,40% 1.423       

Totaal te betalen belasting en premies 7.184       4.787       

Met ondernemersaftrek Met investeringsaftrek



WASO 
Een starter heeft nóg een voordeel bij investeren. 
Hij mag namelijk zelf bepalen hoe en wanneer hij bedrijfsmiddelen afschrijft. 
Normaal houdt je bij de afschrijving rekening met levensduur en restwaarde. 
De kosten van de investering worden zo verdeeld over meer jaren. 
Een starter mag alles in één keer van zijn winst aftrekken. 
Gevolg is wel dat je de volgende jaren helemaal geen afschrijving hebt! 
Het voordeel voor de starter kan op twee manieren naar voren komen: 

1. Belastingvoordeel 

 Je kunt de afschrijving toepassen in het jaar dat de winst hoog is en zo 
een hoog belastingtarief omzeilen. 

 Je kunt de afschrijving juist niet toepassen in het jaar dat de winst laag is 
en zo voorkomen dat je de heffingskortingen niet gebruikt. 

2. Liquiditeitsvoordeel 

 Je kunt de belastingdruk in de eerste jaren verlagen, zodat je meer geld 
in je onderneming houdt. 



 

Vergeet bij dit alles je toeslagen niet! 

 

  

Omzet 100.000  100.000  

Inkopen -40.000   -40.000   

Bruto winst 60.000    60.000    

Autokosten -8.000     -8.000     

Overige kosten -2.000     -2.000     

WASO -                -10.015   

Bijtelling auto -                22% -                -                22% -                

Netto winst 50.000    39.985    

Investeringsaftrek 20.000    28% -5.600     20.000    28% -5.600     

44.400    34.385    

Oudedagsreserve 9,8% -4.352     9,8% -3.370     

40.048    31.015    

Zelfstandigenaftrek 7.280       7.280       

Startersaftrek 2.123       2.123       

-9.403     -9.403     

30.645    21.612    

MKB-Winstvrijstelling 14% -4.291     14% -3.026     

26.354    18.586    

Arbeidsongeschiktheidsverzekering -3.600     -3.600     

Belastbaar inkomen 22.754    14.986    

Inkomstenbelasting1e schijf 19.981    36,55% 7.303       14.986    36,55% 5.477       

2e schijf 2.773       40,80% 1.131       -                40,80% -                

3e schijf -                40,80% -                -                40,80% -                

4e schijf -                52,00% -                -                52,00% -                

8.434       5.477       

Algemene heffingskorting 2.121       2.254       

Arbeidskorting 2.949       3.223       

-5.071     -5.477     

Premie ZorgVerzekeringsWet 26.354    5,40% 1.423       18.586    5,40% 1.004       

Totaal te betalen belasting en premies 4.787       1.004       

Met WASOMet investeringsaftrek



Auto 
Stel de investering is een auto waarin ook plaats is voor een passagier. 
De belastingdienst gaat er dan van uit dat deze auto dus ook privé wordt 
gebruikt. 
Het maakt niet uit of de auto eigendom of lease is. 
Er wordt dan 22% van de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM bij het 
inkomen opgeteld. 
Stel dat die cataloguswaarde € 35.000 is, dan betaal je daar dus ruim € 3.000 
inkomstenbelasting over. 
Over die bijtelling betaal je bovendien nog 2,7% omzetbelasting, oftewel € 945. 
Het effect op de inkomstenbelasting wordt zichtbaar in dit voorbeeld: 

 
Dit kun je maar op één manier voorkomen. 
Met een sluitende rittenregistratie aantonen dat je de auto minder dan 500 km 
per jaar privé hebt gebruikt. 

Omzet 100.000   100.000  

Inkopen -40.000   -40.000   

Bruto winst 60.000    60.000    

Autokosten -8.000     -8.000     

Overige kosten -2.000     -2.000     

WASO -                -                

Bijtelling auto -                22% -                35.000    22% 7.700       

Netto winst 50.000    57.700    

Investeringsaftrek 20.000    28% -5.600     20.000    28% -5.600     

44.400    52.100    

Oudedagsreserve 9,8% -4.352     9,8% -5.106     

40.048    46.994    

Zelfstandigenaftrek 7.280       7.280       

Startersaftrek 2.123       2.123       

-9.403     -9.403     

30.645    37.591    

MKB-Winstvrijstelling 14% -4.291     14% -5.263     

26.354    32.328    

Arbeidsongeschiktheidsverzekering -3.600     -3.600     

Belastbaar inkomen 22.754    28.728    

Inkomstenbelasting1e schijf 19.981    36,55% 7.303       19.981    36,55% 7.303       

2e schijf 2.773       40,80% 1.131       8.747       40,80% 3.569       

3e schijf -                40,80% -                -                40,80% -                

4e schijf -                52,00% -                -                52,00% -                

8.434       10.872    

Algemene heffingskorting 2.121       1.835       

Arbeidskorting 2.949       2.699       

-5.071     -4.535     

Premie ZorgVerzekeringsWet 26.354    5,40% 1.423       32.328    5,40% 1.746       

Totaal te betalen belasting en premies 4.787       8.083       

Met investeringsaftrek Met bijtelling auto



Dat kun je op papier doen. 
De belastingdienst heeft een voorbeeld op hun website staan: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien
st/prive/auto_en_vervoer/u_reist_naar_uw_werk/auto_van_uw_werkgever/g
een_bijtelling_bij_niet_meer_dan_500_kilometer_privegebruik/rittenregistrati
e/schematisch_overzicht_van_de_gegevens_voor_een_volledig_sluitende_ritt
enregistratie 
 
Minder werk is een elektronisch rittenregistratiesysteem. 
Mocht je daarvoor kiezen, neem dan  een systeem met het Keurmerk 
RitRegistratieSystemen. 
Dit voorkomt discussie achteraf met de belastingdienst over de 
betrouwbaarheid. 
Op de website www.keurmerkritregistratiesystemen.nl staat meer informatie. 
 
Je kunt ook een “Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto” bij de 
belastingdienst indienen. 
Dan hoeft u geen kilometerregistratie bij te houden 
Maar als achteraf wel privégebruik wordt geconstateerd (bij controle door de 
belastingdienst) heb je toch weer bewijs nodig. 
En dan kom je toch weer bij een kilometerregistratie uit. 
 
Het kan ook anders. 
Stel dat privégebruik niet te voorkomen is. 
Je kunt kiezen om de auto niet als zakelijk maar als privé te kenmerken. 
De keuze kan voor de inkomstenbelasting anders zijn dan voor de 
omzetbelasting. 
Per auto kan de keuze maar één keer gemaakt worden! 
Alle kosten zijn dan privé. 
Voor je zakelijke ritten kunt u € 0,19 per kilometer als kosten in het bedrijf 
boeken. 
Deze werkwijze is vooral voordeliger als je een gebruikte auto koopt met een 
lage aanschafwaarde en een hoge cataloguswaarde. 
In het voorbeeld is het voordeel ruim € 2.000! 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/u_reist_naar_uw_werk/auto_van_uw_werkgever/geen_bijtelling_bij_niet_meer_dan_500_kilometer_privegebruik/rittenregistratie/schematisch_overzicht_van_de_gegevens_voor_een_volledig_sluitende_rittenregistratie
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/u_reist_naar_uw_werk/auto_van_uw_werkgever/geen_bijtelling_bij_niet_meer_dan_500_kilometer_privegebruik/rittenregistratie/schematisch_overzicht_van_de_gegevens_voor_een_volledig_sluitende_rittenregistratie
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/u_reist_naar_uw_werk/auto_van_uw_werkgever/geen_bijtelling_bij_niet_meer_dan_500_kilometer_privegebruik/rittenregistratie/schematisch_overzicht_van_de_gegevens_voor_een_volledig_sluitende_rittenregistratie
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/u_reist_naar_uw_werk/auto_van_uw_werkgever/geen_bijtelling_bij_niet_meer_dan_500_kilometer_privegebruik/rittenregistratie/schematisch_overzicht_van_de_gegevens_voor_een_volledig_sluitende_rittenregistratie
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/u_reist_naar_uw_werk/auto_van_uw_werkgever/geen_bijtelling_bij_niet_meer_dan_500_kilometer_privegebruik/rittenregistratie/schematisch_overzicht_van_de_gegevens_voor_een_volledig_sluitende_rittenregistratie
http://www.keurmerkritregistratiesystemen.nl/


 
 
De keuze voor de BTW zal vaak zakelijk zijn als het gaat om een zogenaamde 
“BTW-auto”. 
Dus als op de factuur van de auto BTW is vermeld. 
Anders gaat het om een zogenaamde “Marge-auto”, daar zit geen BTW op. 
De BTW van de autokosten moet je verdelen over privé- en bedrijfskilometers. 
En daar komt dus weer de rittenregistratie om de hoek! 
  

Omzet 100.000  100.000  

Inkopen -40.000   -40.000   

Bruto winst 60.000    60.000    

Autokosten -8.000     15000 0,19 -2.850     

Overige kosten -2.000     -2.000     

WASO -                -                

Bijtelling auto 35.000    22% 7.700       -                22% -                

Netto winst 57.700    55.150    

Investeringsaftrek 20.000    28% -5.600     20.000    28% -5.600     

52.100    49.550    

Oudedagsreserve 9,8% -5.106     9,8% -4.856     

46.994    44.694    

Zelfstandigenaftrek 7.280       7.280       

Startersaftrek 2.123       2.123       

-9.403     -9.403     

37.591    35.291    

MKB-Winstvrijstelling 14% -5.263     14% -4.941     

32.328    30.350    

Arbeidsongeschiktheidsverzekering -3.600     -3.600     

Belastbaar inkomen 28.728    26.750    

Inkomstenbelasting1e schijf 19.981    36,55% 7.303       19.981    36,55% 7.303       

2e schijf 8.747       40,80% 3.569       6.769       40,80% 2.762       

3e schijf -                40,80% -                -                40,80% -                

4e schijf -                52,00% -                -                52,00% -                

10.872    10.065    

Algemene heffingskorting 1.835       1.930       

Arbeidskorting 2.699       2.782       

-4.535     -4.712     

Premie ZorgVerzekeringsWet 32.328    5,40% 1.746       30.350    5,40% 1.639       

Totaal te betalen belasting en premies 8.083       6.992       

Met bijtelling auto Met kilometervergoeding



Advies 
Een heleboel informatie. 
En dan heb ik nog maar een paar aspecten van maar twee belastingen kort 
behandeld. 
 
Deze presentatie is vanaf morgen te zien op www.deelstrajansen.nl. 
 
Mijn advies is: Zorg dat je een goede belastingadviseur hebt en overleg vooraf 
met je adviseur over investeringen! 
Goede adviseurs vind je bij NOAB (www.noab.nl/kennis/kantoorzoeker) en NBA 
(www.nba.nl/kantorenzoeker/) 
 
Succes met je onderneming! 

http://www.deelstrajansen.nl/
http://www.noab.nl/kennis/kantoorzoeker
http://www.nba.nl/kantorenzoeker/

