
 

 

11 Aangifte tips ondernemers 2018 
 

Jouw aangifte 2018 komt er aan! Maar hoe doe je aangifte als zzp-er?  
De aangifte voor een zzp-er is wat uitgebreider en lastiger dan een particuliere aangifte. Wij 
hebben een tiental tips op een rijtje gezet voor jouw aangifte inkomstenbelasting 2018. Weet 
je niet zeker of het goed gaat of wil je gewoon graag hulp bij jouw aangifte? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op. Vaak kunnen wij, naast je aangifte, op andere gebieden jou 
en jouw onderneming van dienst zijn.  
 

Urencriterium  
Voldoe jij aan het urencriterium? Wanneer jij minstens (aantoonbaar) 1225 uur aan jouw 
onderneming hebt gewerkt in 2018 dan heb jij recht op zelfstandigenaftrek. Dit is een aftrekpost 
van  
€ 7.280 wanneer je de AOW leeftijd nog niet hebt bereikt (na AOW leeftijd 50% van dit bedrag), of 
het bedrag dat jij aan winst hebt gemaakt over 2018, afhankelijk van welke van deze twee het 
laagste is.  
 

Startersaftrek  
De startersaftrek is een aftrekpost van € 2.123 (na AOW leeftijd 50% van dit bedrag) waar jij 
als ondernemer recht op hebt wanneer je met ondernemen bent gestart in de afgelopen vijf 
kalenderjaren en je daarnaast de zelfstandigenaftrek niet meer dan twee keer hebt 
toegepast.  
 

Meewerkaftrek  
De meewerkaftrek is voor de ondernemers die een fiscaal partner hebben die meewerkt in 
de onderneming. Jij hebt hier recht op als je partner vanaf 525 uren per jaar in jouw 
onderneming meewerkt en als jouw partner minder dan € 5.000 per jaar aan vergoeding 
ontvangt voor de werkzaamheden in jouw onderneming. Let wel op, onder deze € 5.000 is 
de vergoeding niet als kosten aftrekbaar. Hiervoor is dan ook de meewerkaftrek bedoeld. 
Boven de € 5.000 kan de meewerkbeloning worden toegepast, ook hierin kan een 
tariefvoordeel zitten.  
 

Oudedagsreserve  
De oudedagsreserve is een middel om uitstel van belasting en mogelijk een tariefvoordeel te 
creëren. Wanneer er gekozen wordt om een deel van de winst aan de oudedagsreserve toe te 
voegen, houdt dit in dat er over dat deel dat toegevoegd wordt nog geen belasting hoeft te 
worden betaald. Op enig moment in de toekomst, bijvoorbeeld bij overlijden of wanneer er 
gestopt wordt met ondernemen, moet er dan alsnog afgerekend worden. Het nadeel is dat hier 
dan in een keer een groter bedrag verschuldigd kan zijn als de opbouw niet wordt afgestort.  
 

MKB winstvrijstelling  
De MKB winstvrijstelling is een vrijstelling voor alle Inkomstenbelasting-ondernemers en mag 
toegepast worden om een vrijstelling van 14% van jouw winst te realiseren. Over deze 14% betaal 
jij dus geen belasting, een mooi voordeel. 
  



 
 

 
  
 

Investeringsaftrek  
De investeringsaftrek geldt voor veel investeringen in bedrijfsmiddelen die je in het belastingjaar 
voor de onderneming hebt gemaakt. Vanaf € 450 (ex. btw) mogen investeringen opgevoerd 
worden. Wanneer je meer dan € 2.300 aan investeringen in 2018 hebt gedaan, heb je in de 
meeste gevallen recht op een aftrek van 28% van het investeringsbedrag. Dit komt dus bovenop 
de kostenaftrek voor de investeringen die je hebt gemaakt en maakt de investeringsaftrek een 
zeer interessante optie voor veel ondernemers.  
 

Zakelijke kosten  
Vergeet geen kosten op te voeren die je zakelijk gemaakt hebt zoals zakelijke kilometers, telefoon- 
of internetkosten. Vaak zijn er nog kosten in je onderneming die wel zakelijk zijn, maar waar jij je 
als ondernemer niet van bewust bent. Deze kosten zijn aftrekbaar van jouw winst (voor zover 
zakelijk gemaakt) en dit levert jou dus direct een belastingvoordeel op.  
 

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering  
Veel ondernemers hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. De premie die 
je hiervoor betaald is fiscaal aftrekbaar. Vergeet deze niet op te voeren in je aangifte, dit kan 
veel belastinggeld schelen.  
 

Middeling  
Heb jij over de laatste jaren een sterk wisselend inkomen gehad? De Belastingdienst biedt de 
mogelijkheid om te middelen over 3 aaneensluitende belastingjaren. Kort gezegd houdt dit in dat 
wanneer over het gemiddeld inkomen over 3 jaren minder belasting is verschuldigd dan wanneer 
de belasting over dezelfde 3 jaren afzonderlijk wordt berekend, het verschil terugbetaald kan 
worden. Hiervoor geldt wel een drempel van € 545.  
 

Toeslagen  
Wanneer goed bekeken wordt of er recht is op toeslagen, loop je geen toeslagen mis waar je recht op 
hebt. Toeslagen moeten namelijk aangevraagd worden, deze komen niet vanzelf wanneer je hier recht 
op hebt. Daarnaast voorkom je dat je onterecht toeslagen ontvangt die aan het einde van het jaar 
vervolgens weer terugbetaald moeten worden. Ook het stopzetten van toeslagen gaat namelijk niet 
automatisch maar op eigen initiatief. Toeslagen zijn gebaseerd op inkomen na alle aftrekposten, 
hierdoor heb jij als ondernemer eerder recht op toeslagen dan wanneer je in loondienst bent.  
 

Fiscaal partnerschap  
Wanneer je een fiscale partner hebt, doe je samen aangifte. Dit betekent ook dat je met 
aftrekposten e.d. mag schuiven tot er voor jullie samen een zo voordelig mogelijke uitkomst van de 
aangifte wordt bereikt. Vergeet niet van deze mogelijkheid gebruik te maken. Vooral wanneer er 
een groot inkomensverschil is tussen jullie beiden, kan dit veel belastingvoordeel betekenen.                    
 


