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Zo doe je aangifte als freelancer met een eenmanszaak
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Inleiding
We krijgen regelmatig de vraag hoe je als freelancer de aangifte voor de
inkomstenbelasting moet doen. Om daar precies antwoord op te kunnen geven, stelden
wij deze vraag aan de experts van Knab.
In deze JellowPages geven de specialisten van Knab jou meer informatie, inclusief
voorbeelden en tips over het doen van de aangifte voor de inkomstenbelasting.
Let op! Je kan dit document alleen gebruiken als je een eenmanszaak hebt.

In samenwerking met

Aangifte Inkomstenbelasting als freelancer met een
eenmanszaak: zo zit het
Ben jij aan de slag als freelancer? Dan komt er een moment waarop de blauwe envelop
weer in je brievenbus valt of het bericht in de Berichtenbox van MijnOverheid weer klaar
staat. Je hebt geen loonstrookjes meer, maar moet aangifte voor de inkomstenbelasting
doen. Wat verandert er precies als je freelancer bent en welke aftrekposten kun je
inzetten?
Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Het is goed om te weten dat je alleen ondernemer voor de inkomstenbelasting
bent als je deelneemt aan het economische verkeer. Dit houdt in dat je werkt voor
opdrachtgevers die jou daarvoor een zakelijke vergoeding betalen.
Belasting betalen over de winst uit onderneming
Als freelancer met een eenmanszaak betaal je inkomstenbelasting over de winst uit je
onderneming. Deze winst bepaal je door je zakelijke kosten excl. btw van je jaaromzet af
te trekken. Je zou dit kunnen zien als een bruto inkomen, want je moet hier vervolgens
nog inkomstenbelasting over betalen. Deze inkomstenbelasting telt mee voor box 1,
waarin het belastbaar inkomen uit werk en woning wordt belast.
Bruto versus netto inkomen
De inning van inkomstenbelasting verloopt voor freelancers anders dan wanneer je in
loondienst zou werken. Als je in loondienst werkt, stort je werkgever namelijk een netto
inkomen op je betaalrekening. De loonheffing over je bruto inkomen is dan al geheel of
gedeeltelijk door je werkgever ingehouden. Als freelancer gebeurt dit niet en draag je
deze belasting af met je aangifte voor de inkomstenbelasting.
Lagere inkomstenbelasting met aftrekposten
Je mag voor de inkomstenbelasting gebruik maken van aftrekposten die op jouw
situatie van toepassing zijn. Er bestaan naast de algemene bekende aftrekposten ook
aftrekposten speciaal voor freelancers met een eenmanszaak. Op deze manier kun je als
freelancer je belastbare inkomen verlagen. Dat is nuttig, want met een lager belastbaar
inkomen houd je onder de streep meer geld over. We leggen verderop de belangrijkste
aftrekposten uit.
Inkomen reserveren
De hoogte van de inkomstenbelasting ligt tussen 36,55% en 51,95% van je belastbare
inkomen. De inkomstenbelasting is dus een aanzienlijk deel van je inkomen, dat je later
weer moet betalen aan de Belastingdienst. Daarom is onze tip: parkeer dit bedrag altijd
op een aparte spaarrekening en laat het daar staan totdat je inkomstenbelasting moet
betalen. Bij het rekenvoorbeeld zie je de belastingtarieven voor 2018 en 2019.
Tip: vraag alvast een voorlopige aanslag aan bij de Belastingdienst. Zo weet je waar je
ongeveer aan toe bent.
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Rekenvoorbeeld inkomstenbelasting box 1
Stel: je hebt als freelancer in 2018 een bruto jaarinkomen van € 45.000. Na aftrek van
alle aftrekposten blijft er een belastbaar inkomen van € 32.000 over. Je betaalt dan
36,55% inkomstenbelasting over de eerste € 20.143 die je over 2018 verdiend hebt.
De resterende € 11.857 (want € 32.000 minus € 20.143 uit schijf 1 blijft over) van je
belastbare inkomen wordt belast in de tweede belastingschijf tegen een percentage
van 40,85%. De belastingschijven zijn dus stapelbaar.
In 2018 gelden de volgende belastingtarieven voor de inkomstenbelasting in box 1:
Belastbaar inkomen

Percentage

Schijf

t/m € 20.142

36,55%

1

van € 20.143 t/m € 33.994

40,85%

2

van € 33.995 t/m € 68.507

40,85%

3

meer dan € 68.507

51,95%
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In 2019 gelden de volgende belastingtarieven voor de inkomstenbelasting in box 1:
Belastbaar inkomen

Percentage

Schijf

t/m € 20.142

36,65%

1

van € 20.143 t/m € 33.994

38,10%

2

van € 33.995 t/m € 68.507

38,10%

3

meer dan € 68.507

51,95%

4
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Hoe maak je als freelancer optimaal gebruik van aftrekposten?
Je kunt sommige kosten onder bepaalde voorwaarden aftrekken van je inkomen. Op
deze manier verlaag je jouw belastbaar inkomen. Met een lager belastbaar inkomen
betaal je minder inkomstenbelasting. Als freelancer mag je gebruik maken van een
aantal extra aftrekposten, bovenop de algemene aftrekposten. Deze zetten we hier
samen met de belangrijkste voorwaarden op een rij. Alle genoemde bedragen gelden
voor het belastingjaar 2018.
Let op: dit artikel is geen belastingadvies en je kunt er geen rechten aan ontlenen.
Neem altijd contact op met je belastingadviseur of de Belastingdienst om te checken
welke tarieven en voorwaarden er gelden voor jouw persoonlijke situatie.
Voldoe aan het urencriterium en geniet van belastingvoordeel
De overheid probeert met de volgende twee maatregelen ondernemerschap te
stimuleren:
Zelfstandigenaftrek: maximaal €7.280
Het loont om als freelancer met een eenmanszaak goed je uren bij te houden.
Wanneer je voldoet aan het urencriterium mag je over belastingjaar 2018 een
bedrag van maximaal € 7.280 aftrekken. Je voldoet aan het urencriterium als
je over een belastingjaar 1225 uren als ondernemer hebt gewerkt. Een goede
urenregistratie is daarom essentieel. Je moet namelijk aannemelijk kunnen
maken dat je deze uren ook gewerkt hebt. In principe tellen alle directe en
indirecte werkzaamheden die je voor jouw bedrijf doet mee. Je mag reistijd
en het bijhouden van administratie of je website dus gewoon meetellen. De
zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór
ondernemersaftrek.
Tip: je mag de uren die je maakt om je bedrijf op te starten ook meetellen voor het
urencriterium. Je moet dan wel een goede urenregistratie bijhouden.
Startersaftrek: maximaal € 2.123
Je mag gedurende de eerste 5 jaar van het bestaan van je onderneming, maximaal
3 keer de startersaftrek toepassen. Je mag de zelfstandigenaftrek dan verhogen
met € 2.123. De voorwaarden zijn eenvoudig:
- je was in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer;
- je mag dit maximaal 3 keer toepassen
Als de zelfstandigenaftrek en startersaftrek hoger zijn dan je winst, heb je een
verlies.
Tip: Je mag het verlies verrekenen met andere inkomsten uit winst en woning. Als je
geen andere inkomsten hebt, mag je dit verrekenen in een ander belastingjaar.
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Investeringaftrek
De investeringsaftrek helpt ondernemers om te investeren in hun onderneming.
Onder bepaalde voorwaarden mag je de kosten van investeringen gedeeltelijk
aftrekken. Voor freelancers zijn met name de volgende aftrekposten interessant:
- kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, vanaf € 2.301 per bedrijfsmiddel
- energie-investeringsaftrek, vanaf € 2.500 per bedrijfsmiddel
Zakelijke kosten
Je mag zakelijke kosten aftrekken van je opbrengsten. De btw mag je niet
aftrekken, maar kun je aftrekken bij de omzetbelasting. Het is van belang dat je
wel aannemelijk kunt maken dat je deze kosten hebt gemaakt voor de zakelijke
belangen van je onderneming. Sommige kosten mag je over één belastingjaar
aftrekken, andere kosten moet je spreiden over meerdere jaren.
Tip: voor duurzame uitgaven lager dan € 450 exclusief btw of € 544,50 inclusief
btw, geldt dat je deze in één keer mag aftrekken. Er zijn behoorlijk wat kosten die op
deze manier mag aftrekken. Zo kun je direct invloed uitoefenen op de verlaging van
de belastbare winst uit je onderneming. Duurdere zaken, zoals bijvoorbeeld een
laptop van € 1500, moet je spreiden over meerdere jaren.
In principe tellen alle zakelijke kosten mee, zoals:
- inschrijving bij de Kamer van Koophandel
- jaarlijkse afschrijvingen van je bedrijfsmiddelen
- huur van een ruimte
- abonnementen
- kantoorinrichting
- zakelijke rekening
- reiskosten
- bankkosten en verzekeringen
Tip: kosten die je hebt gemaakt voor de start van je bedrijf kun je ook aftrekken,
zoals kosten voor marktonderzoek of een laptop. Vergeet niet om de facturen te
bewaren en rekening te houden met de afschrijving.
Registreer alle zakelijke reiskosten, borrels en diners
Per reiscategorie gelden er verschillende percentages die je mag aftrekken als
aftrekpost, waarbij het maximum van € 1.500 geldt en je altijd het zakelijke karakter
moet kunnen aantonen:
- 100% aftrekbaar: openbaar vervoer, incl. vluchten en taxi
- 80% aftrekbaar: kosten voor hotel, zakendiners, borrels en congressen
- € 0,19 per kilometer: met eigen of gehuurde auto. De autohuur mag je
volledig aftrekken, mits de btw vermeld wordt op de factuur en je de 		
auto uitsluitend zakelijk gebruikt.
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Let op: maak je meer dan € 18.000 aan zakelijke reis- en verblijfskosten op
jaarbasis? Dan bestaan er vormen die fiscaal aantrekkelijker zijn. Dit komt overigens
niet heel vaak bij freelancers voor.
Maak gebruik van mkb-winstvrijstelling
Nadat je alle aftrekposten hebt toegepast en winst maakt met je onderneming,
kun je gebruik maken van mkb-winstvrijstelling. Misschien had je het zelf nog niet
door, maar je bent als freelancer namelijk ook mkb’er. Je krijgt met deze aftrekpost
een vrijstelling over 14% van de winst uit je onderneming. Je betaalt hier dus geen
belasting over. Er geldt geen urencriterium, dus iedere freelancer met winst kan dit
toepassen.
Tip: kosten voor zakelijk gebruik van persoonlijke bezittingen
We hebben om af te sluiten nog één tip voor je. Soms maak je gebruik van je
persoonlijke bezittingen ten diensten van je zaak. Dat is natuurlijk geen probleem,
maar vergeet niet dat je deze kosten soms gedeeltelijk mag aftrekken. Denk
bijvoorbeeld aan telefoonkosten of als je thuis werkt en je woning is opgesplitst in
een particulier en zakelijk gedeelte. Check de exacte voorwaarden altijd even bij
de Belastingdienst.
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