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Wat is de aangifte inkomstenbelasting?

De inkomstenbelasting is in Nederland een vorm van directe
belasting die betaald wordt over het inkomen van een persoon.

Mensen die in loondienst zijn, betalen automatisch loonbelasting.
Dit doet de werkgever door de belasting van het bruto maandloon af
te halen, waarna iemand netto krijgt uitbetaald. De werkgever staat
de loonbelasting dan weer af aan de belastingdienst. Dit neemt niet
weg dat je met inkomsten uit loondienst geen aangifte hoeft te doen
om eventueel teveel betaalde of juist te weinig betaalde belasting
verrekenen.

Als zzp'er dien je zelf aan te geven wat je inkomsten zijn om zo bij te
dragen aan directe belasting. Er is immers geen werkgever die dat
voor jou doet. Als zzp'er heb je geen loon, maar omzet. En betaal je
belasting over je winst. Je winst is wat er overblijft als je de BTW en
kosten van de omzet hebt afgehaald.

De aangifte inkomstenbelasting doe je elk jaar tussen 1 maart en
uiterlijk 1 mei.



In welke categorie doe ik als zzp'er aangifte?
Wanneer je in Nederland als zelfstandige werkt, zijn er twee
categorieën waar je aangifte inkomstenbelasting in zou kunnen
vallen:

1. Inkomsten uit overig werk
2. Winst uit eigen onderneming

In principe ben je ondernemer. Je zou dus zeggen dat je dan ook
aangifte doet in de categorie ‘winst uit eigen onderneming’. Toch is
dit niet altijd het geval. Ondanks dat je een BTW-nummer en/of
KvK-nummer hebt, kan het zijn dat de belastingdienst je niet ziet als
ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar wel voor de BTW-
aangifte.

Dit heeft te maken een aantal thema’s rond ondernemerschap: je
zelfstandigheid, ondernemersrisico, debiteurenrisico, continuïteit
en de omvang. Maar vooral je gemiddelde jaaromzet is hierin een
belangrijke factor. Wanneer je gemiddelde jaaromzet lager is dan 
€ 5.000, word je door de belastingdienst vrijwel nooit als
ondernemer voor de inkomstenbelasting gezien.



Heb je nog geen btw-nummer, maar al wel via Talent Trade gewerkt?
Ook dan moet je aangifte inkomstenbelasting doen. Zonder BTW-
nummer ben je ook geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.
Je doet dan aangifte in de categorie ‘inkomsten uit overig werk’. Heb
je ook nog in loondienst gewerkt? Dan doe je dus in twee
categorieën aangifte ‘inkomsten uit loondienst’ en ‘inkomsten uit
overig werk’. Dit kun je tegelijk in één aangifte doen.

Dit heeft geen vervelende gevolgen en het maakt je niet minder
zzp'er dan anderen. Maar wat zijn dan de verschillen?
Bij aangifte ‘inkomsten uit overig werk’ heb je recht op aftrekposten
van zakelijke kosten. Echter maak je geen aanspraak op de mkb-
winstvrijstelling van 14%, zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Daarnaast kun je, wanneer je wel ondernemer voor de 
 inkomstenbelasting bent, aanspraak maken op de
zelfstandigenaftrek of de startersaftrek, maar daarvoor dien je te
voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur. Dat wil zeggen: je
besteedt per jaar minimaal 1.225 uur aan jouw onderneming (reistijd,
administratie of andere indirecte uren mag je hier bij op tellen). 



Stap 1: Ga naar ‘Mijn Belastingdienst’
Om je aangifte te doen log je in bij Mijn Belastingdienst. Je dient in te
loggen met je DigiD.
Op de welkomstpagina klik je op ‘Inkomstenbelasting’ en vervolgens
op ‘Belastingjaar 2021’. Ga daarna naar ‘Aangifte inkomstenbelasting
doen’.

Stap 2: Bereken je omzet
Je dient belasting te betalen over je belastbaar inkomen, oftewel de
winst. Je kijkt daarom altijd eerst naar jouw omzet en trekt daar je
gemaakte kosten van af. Beide bereken je exclusief BTW.
Je berekent je omzet door alle bedragen (excl. BTW) van je
ontvangen facturen bij elkaar op te tellen.

Stappenplan aangifte bij winst uit eigen onderneming



Stap 3: Bereken je zakelijke kosten
Het kan zijn dat je kosten maakt voor het uitvoeren van je werk. Veel
van deze kosten kun je opgeven als aftrekpost en kun je dus van je
omzet afhalen. Bewaar alle bonnetjes en facturen goed!

Hierbij geldt het volgende:

• Voor sommige kosten geldt een drempel, een vast bedrag of een
aftrekbeperking.
• Kosten die niet zakelijk zijn mag je niet aftrekken.
• Kosten die zowel een zakelijk als privé karakter hebben moet je
splitsen. Je mag namelijk alleen het zakelijke gedeelte aftrekken.
• Zakelijke kosten mag je volledig aftrekken.

Heb je een vergoeding ontvangen voor zakelijk gemaakte kosten?
Dan moet je de ontvangen vergoeding optellen bij je opbrengsten.
Op deze pagina kun je de regels voor kosten vinden.

Aftrekposten
• Werkkleding
• Kosten directe betaling
• Reisaftrek openbaar vervoer
• Aftrekbare kosten van de eigen woning
• Persoonsgebonden aftrek

Zie hier een totaaloverzicht.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/niet_in_loondienst_werken/opbrengsten_en_kosten/opbrengsten_en_kosten
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/aftrek-zakelijke-kosten


Stap 4: Voer je belastbaar inkomen in
Wanneer je bovenstaande kosten van je omzet hebt afgehaald, houd
je het belastbaar inkomen over. Deze vul je in bij je aangifte.

Stap 5: Extra aftrekposten berekenen
Wanneer je ondernemer bent kun je, naast het in mindering brengen
van gemaakte kosten, in sommige gevallen ook aanspraak maken op
extra aftrekposten. Hieronder vallen:

• De zelfstandigenaftrek
• De startersaftrek
• De mkb-winstvrijstelling

Zelfstandigenaftrek
Kort samengevat is de zelfstandigenaftrek een aftrekpost op het
belastbaar inkomen van ondernemers. Als je aan de gestelde
voorwaarden voldoet, mag je deze aftrekpost toepassen op jouw
belastingaangifte. Het gaat dan om een bedrag van €6.310 met een
maximaal tarief voor aftrek van 40% die je in mindering kunt
brengen.



Voorwaarden zelfstandigenaftrek:
• De Belastingdienst ziet jou als ondernemer;
• Je voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen: je besteedt per
jaar minimaal 1.225 uur aan jouw onderneming (reistijd,
administratie of andere indirecte uren mag je hierbij op tellen);
• Het bedrijf wordt door jou (of samen met anderen) geleid;
• Jij was aan het begin van het kalenderjaar nog geen 67 jaar oud.

Startersaftrek
Ben jij sinds kort pas zzp'er? Dan heb je geluk, want dan kom je ook in
aanmerking voor de startersaftrek. Deze aftrekpost is een
verhoging van de zelfstandigenaftrek. De overheid probeert met dit
belastingvoordeel het starten van een onderneming te stimuleren
en zo de kans op een succesvol bedrijf te vergroten. Starters mogen
in de eerste vijf jaar van hun bedrijf in totaal drie keer de
startersaftrek toepassen. In dat geval verhoog je jouw
zelfstandigenaftrek met €2.123.

Voorwaarden startersaftrek
• Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek;
• Je bent in één (of meer) van de vijf voorafgaande kalenderjaren
geen ondernemer geweest;
• Je hebt in deze periode niet vaker dan twee keer de
zelfstandigenaftrek toegepast.



Wellicht heb je geen recht op bovenstaande regelingen. Maar je hebt
wel standaard recht op de mkb-winstvrijstelling wanneer je gezien
wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling is een wettelijk vastgelegde aftrekpost op
de winst van jouw onderneming. Deze vrijstelling is van toepassing
op alle ondernemers voor de inkomstenbelasting die winst maken
uit hun onderneming, ongeacht het aantal uur dat ze in de zaak
stoppen. Dankzij deze vrijstelling mag je een percentage van de
winst aftrekken. Voor 2022 is dit vastgesteld op 14% van de winst.
Naast alle aftrekposten kun je dus ook nog eens 14% van de winst
aftrekken en over dat deel hoef je geen belasting te betalen.

Stap 6: De heffingskortingen worden automatisch berekend
In Nederland heb je recht op een algemene heffingskorting en
arbeidskorting. De heffingskortingen zijn afhankelijk van de
hoogte van je winst. Wanneer je jouw belastbaar inkomen hebt
ingevuld, worden je heffingskortingen automatisch berekend.



Stap 7: De te betalen aanslagen worden getoond
Op het moment dat je heffingskortingen worden berekend, zie je wat
je aan inkomstenbelasting moet betalen. Dit noemen we de aanslag.

Stap 8: Ondertekenen en verzenden
Check of je alles juist hebt ingevuld. Dan is je aangifte nu klaar om te
versturen.

Stap 9: Je ontvangt bericht vanuit de belastingdienst
Nadat je aangifte hebt gedaan, krijg je van de belastingdienst een
bericht met een definitieve bevestiging.

Heb je nog vragen?

Check de veelgestelde vragen
of neem contact met ons op
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