Belastingregels 2011 voor ondernemers
Je eigen onderneming is een geweldig avontuur. Een van
de dingen die hierbij hoort is de belastingaangifte. Een
oerwoud van fiscale regelingen waar je een weg
doorheen moet zien te banen. Hieronder volgen de
belangrijkste tips die je hierbij helpen. Zodat je niet meer
belasting betaalt dan strikt noodzakelijk.
Urencriterium
Voor een aantal aftrekposten kom je alleen in aanmerking
als je genoeg uren hebt gewerkt in je onderneming. Voor
2009 is dit 1225 uur. Voor 2009, 2010 en 2011 zijn de regels door demissionair minister JanKees de Jager versoepeld. Voor de MKB-winstvrijstelling is de regeling helemaal komen te
vervallen, voor de zelfstandigenaftrek geldt de regeling nog wel, maar mag je ook de nietdeclarabele uren meetellen. Denk bijvoorbeeld aan de uren voor opleiding, acquisitie en het
bijhouden van de administratie. Let op: dit zijn tijdelijke maatregelen als gevolg van de crisis.
Zelfstandigenaftrek
Voor iedereen onder de 65 jaar die een onderneming drijft en voldoet aan het urencriterium. Het
bedrag dat je mag aftrekken is afhankelijk van de winst, zie onderstaande tabellen.
2010:
Gelijk aan of meer dan
13.695
15.890
18.080
51.765
53.955
56.150
58.340

Winst
maar minder dan
13.695
15.890
18.080
51.765
53.955
56.150
58.340
-

Zelfstandigenaftrek
9.427
8.764
8.105
7.222
6.593
5.895
5.204
4.574

Winst
maar minder dan
14.045
16.295
18.540
53.070
55.315
57.565
59.810
-

Zelfstandigenaftrek
9.484
8.817
8.154
7.266
6.633
5.931
5.236
4.602

2011:
Gelijk aan of meer dan
14.045
16.295
18.540
53.070
55.315
57.565
59.810

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst, behalve als u in
aanmerking komt voor de startersaftrek. Het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek
kan worden verrekend in de volgende 9 jaar.
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Bent u aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar of ouder? Dan is de zelfstandigenaftrek 50%
van de bovengenoemde bedragen.
Startersaftrek
De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en mag in vijf jaar drie keer worden
toegepast. Voor 2010 € 2.110 en voor 2011 € 2.123.
Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid gelden de volgende voorwaarden:
- je hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
- je voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur.
De aftrek kan je maximaal drie jaar toepassen en is maximaal € 12.000 (eerste jaar), € 8.000
(tweede jaar), resp. € 4.000 (derde jaar). De aftrek kan niet hoger zijn dan de winst in dat jaar.
Meewerkaftrek
Werkt je partner onbetaald mee in de onderneming of voor vergoeding minder dan € 5.000, dan
heb je recht op meewerkaftrek. Je moet zelf wel voldoen aan het urencriterium. De aftrek is
afhankelijk van het aantal meegewerkte uren, je moet dus wel een urenadministratie bijhouden.
Aantal meegewerkte uren
Minder dan 525
525 – 874
875 – 1.224
1.225 – 1.749
1.750 of meer

Meewerkaftrek
Geen aftrek
1,25% van de winst
2,00% van de winst
3,00% van de winst
4,00% van de winst

Mkb-winstvrijstelling
Iedereen die door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien, heeft recht op de Mkbwinstvrijstelling. Deze bedraagt 12% van de winst, na aftrek van alle andere
ondernemersaftrekposten. Deze regeling geldt voor ondernemers in deeltijd.
FOR (Fiscale oudedagsreserve)
Dit is een bedrag dat je opzij mag zetten als oudedagsvoorziening. Hiervoor mag je 12% van de
winst met een maximum van € 11.882 (2010: € 11.590) aftrekken. Op zich een mooie regeling,
maar wees er wel bewust van dat het feitelijk een uitstel van belastingbetaling is. Als je stopt met
je onderneming moet je alsnog belasting betalen. Maak er dus alleen gebruik van als je dit geld
ook echt apart zet en dit niet alleen op papier doet. Gebruik je dit bedrag pas op je oude dag,
dan val je wel in een lager belastingpercentage. En dan is het dus wel voordelig.
Kleine ondernemersregeling (BTW)
Als je in een jaar per saldo minder dan € 1.883 aan BTW hoeft af te dragen, val je onder de
kleine ondernemersregeling. Is het bedrag lager dan € 1.345, dan hoef je helemaal niets af te
dragen. Dien wel de aangifte in, anders kan je wel een boete krijgen. Tussen de € 1.345 en €
1.883 kan je de teruggaaf als volgt bereken: 2,5 x (€ 1.883 minus het BTW-bedrag).
Het voordeel van deze regeling moet je wel weer bij je winst optellen.
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Uitgaven vanaf een bedrag van € 450 exclusief BTW worden vaak gezien als investering. Dit zijn
zaken die een langere periode in de onderneming gebruikt worden, zoals een computer. Als je in
2011 een bedrag tussen € 2.200 en € 301.800 (2010: € 300.000) investeert, heb je recht op
investeringsaftrek. Zie tabel hieronder.
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2010
Investeringsbedrag
Aftrek
0 – 2.200
0%
2.200 – 54.000
28%
54.000 – 100.000
€ 15.120
100.000 – 300.000
€ 15.120 minus
7,56% van het
bedrag boven €
100.000
meer dan 300.000

0%

2010
Investeringsbedrag
0 – 2.200
2.200 – 54.000
54.000 – 100.000
100.000 – 300.000

meer dan 300.000

Aftrek
0%
28%
€ 15.211
€ 15.211 minus
7,56% van het
bedrag boven €
100.600
0%

Heb je energie- of milieu-investeringen gedaan? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht
op een extra aftrekpost. Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor milieuinvesteringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van milieuinvesteringsaftrek en energie-investeringsaftrek is niet mogelijk. Zie voor meer info
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/veranderingen2011/veranderingen2011-03.html.
Versneld afschrijven
Nog een regel om de economische crisis te bestrijden. De meeste investeringen mag je in twee
jaar afschrijven. Voor de uitzonderingen zie de lijst op
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/veranderingen2011/veranderingen2011-02.html.
Dus 50% in 2010 en 50% in 2011. De regeling geldt ook voor investeringen in 2011. Dan schrijf
je 50% af in 2011 en 50% in 2012.
Doe tijdig aangifte, betaal tijdig en voorkom een boete.
Als je te laat aangifte doet, kan je een boete krijgen. En per januari 2010 is dit fors gestegen van
€ 1.134 naar € 4.537. Dit zijn maximumbedragen, over het algemeen brengt de belastingdienst
ongeveer 20% in rekening, maar dat is toch bijna duizend euro. Lukt het je niet om voor 1 april
2011 aangifte te doen, vraag dan schriftelijk om uitstel. Deze wordt eigenlijk altijd wel verleend.
Hetzelfde geldt ook voor het betalen van de aangifte, al is hier de maximumboete € 4.920. Ook
al brengt de belastingdienst slechts een klein deel in rekening, het is toch weggegooid geld. Ook
voor het betalen van de aangifte kan je uitstel vragen of in termijnen betalen. Als je het maar wel
schriftelijk aanvraagd en toestemming krijgt.
Handboek ondernemen
Alle informatie in dit artikel komt van de website www.belastingdienst.nl en het Handboek
Ondernemen. Deze is gratis te downloaden en te bestellen op dezelfde
http://www.belastingdienst.nl/download/1042.html.
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