
10 
BELANGRIJKE 
PUNTEN om 
jouw bedrijf 
NAAR HET 
VOLGENDE 
NIVEAU te 

brengen



01
02
03

06
07
08
09
10

04

05

Inhoudsopgave

Basisuitleg voor het voeren van een administratie

Basisuitleg voor het voeren van een boekhouding

Basisuitleg over de BTW-regels

Urenregistratie als ondernemer. 
Waarom en hoe werkt het?

Wat is afschrijven, willekeurig afschrijven 
en hoe werkt het?

De verschillende ondernemersvoordelen

Auto op de zaak of privé

BTW-regels voor een zakelijke auto

Import, export en de ICP-regeleing

Zoeken naar personeel of samenwerken 
met ZZP’ers? De voor- en nadelen

info@belastingadvies-groningen.nl www.belastingadvies-groningen.nl

mailto:info%40belastingadvies-groningen.nl?subject=
https://belastingadvies-groningen.nl//


Basisuitleg 
voor het voeren 
van een 
administratie

01



01Basisuitleg voor het voeren van een administratie

Hoewel het opzetten 
en bijhouden van een 
administratie voor veel 
ondernemers niet het 
leukste werk is, kan een 
goede administratie veel 
waardevolle inzichten 
bieden.

Wat houdt een administratie 
precies in?
Alle financiële transacties die binnen 
uw onderneming gedaan zijn, en in 
de toekomst verricht zullen worden, 
worden opgenomen in een admin-
istratie. U kunt hierbij denken aan 
bank- en kastransacties, maar ook aan 
financiële verplichtingen zoals een 
leaseovereenkomst. 

Vanuit de wet is het geregeld dat iedere 
ondernemer een administratie moet 
bijhouden. Daarnaast wordt u min of 
meer verplicht om de administratie op 
een digitale wijze bij te houden, tenzij u 
een zeer kleine boekhouding. De meest 
gebruikelijk wijze om een administratie 
bij te houden is door middel van een 
boekhoudprogramma, een programma 
waarin de gemaakte transacties ge-
makkelijk vastgelegd kunnen worden.

Het belang van een goede 
administratie
Gelukkig kunt u naast de wettelijke 
verplichting tot het voeren van een 
administratie zelf ook veel bruikbare in-
formatie uit de administratie halen. Ten 
eerste heeft u met een goede adminis-
tratie direct goed zicht op de inkomsten 
en uitgaven van uw onderneming, en 
hiermee dus ook op de winst van de 
onderneming. De administratie kan 
daarnaast gezien worden als geheugen-
steun voor de verplichtingen die u heeft 
aan leveranciers, en vorderingen die u 
open heeft staan bij klanten. 

Niet alleen de Belastingdienst, maar 
ook geldverstrekkers hechten veel 
waarde aan een goede administratie. 
Indien u heldere cijfers aan een geld-
verstrekker kunt laten zien, zal de kans 
aanzienlijk groter zijn dat u een krediet, 
lening of hypotheek verstrekt krijgt.

Tot slot kunt wordt het met behulp 
van een goede administratie een stuk 
makkelijker om de periodieke btw-aan-
gifte te kunnen doen, en hetzelfde geldt 
voor de aangifte inkomstenbelasting. 

Wat moet in ieder geval uit 
een administratie blijken
De belastingdienst wil een controle 
uit kunnen voeren op de gegevens die 
aangegeven zijn in de btw-aangifte, 
inkomstenaangifte en andere eventue-
le belastingen. De totstandkoming van 
deze stukken moet dus in ieder geval 
blijken uit de administratie.

De fiscale bewaarplicht verplicht u 
daarnaast om de basisgegevens van uw 
administratie gedurende zeven jaar te 
bewaren. Met basisgegevens wordt het 
volgende bedoeld: 
• het grootboek;
• de debiteuren- en crediteurenad-

ministratie;
• de voorraadadministratie;
• de in- en verkoopadministratie;
• de loonadministratie.

Naast bovenstaande administratieve 
stukken wordt aangeraden om alle cor-
respondentie met klanten, leveranciers, 
geldverstrekkers en andere betrokke-
nen van uw onderneming te bewaren.

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht tot het voeren van 
een goede administratie. Het maakt hierin niet uit of u een 
startende ondernemer bent, of een ondernemer die al jaren 
bezig is. Naast het voeren van een goede administratie bent 
u als ondernemer ook verplicht om zich te houden aan de 
fiscale bewaarplicht. Hiermee wordt u verplicht om de ad-
ministratie op digitale wijze te bewaren voor zeven jaar.
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02Basisuitleg voor het voeren van een boekhouding

Boekhouden is het 
opstellen en bijhouden 
van alle financiële 
veranderingen binnen 
een organisatie aan de 
hand van bepaalde regels 
en wetten

Waarom is boekhouden belangrijk 
Door op de juiste wijze de boekhouding 
te verwerken, krijg je inzicht in de stand 
van zaken. Denk bijvoorbeeld aan het 
bijhouden van een debiteurenadmi-
nistratie (verkoop) – door goed bij te 
houden wie wel en niet betaald heeft 
kan je als ondernemer beslissingen 
maken. Het geeft ook op de gehele 
boekhouding inzicht in hoe het bedrijf 
ervoor staat en dit laatste is belangrijk 
voor de belastingdienst, zij willen 
kunnen controleren wat er in de onder-
neming plaatsvindt. En uiteraard voor 
de ondernemer ook, welke artikelen 
verkopen goed? Welke klant levert het 
meeste omzet op? Haal je daar ook het 
meeste winst? Misschien moet je meer 
of juist minder investeren in bepaalde 
zaken? Vragen die je alleen correct kan 
beantwoorden door inzicht te krijgen in 
de cijfers.

Interne verslaglegging
Voor de interne verslaglegging zijn geen 
wettelijke eisen, denk bijvoorbeeld aan 
de debiteurenadministratie, als jij als 
ondernemer hier een administratie 
voor bijhoudt, dan maakt het niet uit 
hoe je die in elkaar steekt. Wil je een 
liquiditeitsbegroting maken, dan mag je 
zelf bepalen hoe je dat doet. Het is wel 
belangrijk dat de boekhouding op de 
juiste wijze is opgebouwd, anders heb 
je niks aan de verslaglegging.

Externe verslaglegging
Vaak houden de kleinere ondernemers 
alleen voor de externe verslaglegging 
een boekhouding bij, als ondernemer 
moet je per kwartaal bijhouden hoe 
veel BTW je moet afdragen bijvoor-
beeld en eens per jaar moet er een 
balans en W&V (winst en verliesreke-
ning) verwerkt worden in de belasting- 
aangifte. Vooral bij het opstellen van 
de balans en de W&V wordt het lastiger, 
want om dit correct te doen, moet je 
weten hoe je correct de “taal” van de 
boekhouding werkt en je moet op de 
hoogte zijn van de wettelijke eisen die 
de Belastingdienst stelt aan bepaalde 
boekingen. De externe verslaglegging 
kent namelijk wel wettelijke eisen. Zo 
kan een boeking volkomen logisch zijn 
binnen de “taal”, maar zou hij afgekeurd 
worden door de Belastingdienst.

Zelf de boekhouding doen 
of uitbesteden
Vaak wordt door de ondernemer een 
opzet gemaakt met het oog op de inter-
ne verslaglegging, ze willen weten hoe 
ze ervoor staan, wie wel en niet betaald 
heeft, maar vooral bij de afronding van 
een boekjaar wordt het een stuk com-
plexer en is het verstandig om iemand 
in te schakelen die verstand heeft van 
de boekhoudkundige en wettelijke 
eisen. Anderzijds is het verstandig om 
bepaalde spelregels zelf te leren, je 
hoeft geen diepgaande kennis te heb-
ben van het vak boekhouden, maar als 
ondernemer zou je wel moeten weten 
hoe een balans opgesteld wordt. Dat 
geeft inzicht in de stand van zaken en 
kan je goede beslissingen nemen.

Een boekhouding heeft zijn eigen “taal” en die komt tot stand 
in journaalposten. Een journaalpost is opgebouwd uit een 
debet (tegoed) en credit (schuld) en grootboekrekeningen.
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03Basisuitleg over de BTW-regels

Veel uitgaven die een 
ondernemer heeft, zijn 
belast met de belasting 
toegevoegde waarde (btw).

Btw aftrekken
De btw die aan u als ondernemer berekend is, mag van de 
voorbelasting afgetrokken worden. Het komt er dus op neer 
dat u deze terug krijgt. Om btw af te kunnen trekken gelden 
wel een aantal wettelijke voorwaarden die we hierna zullen 
benoemen.

1. Uw omzet moet belast zijn met btw
Btw die u heeft betaald over kosten die bestemd zijn voor 
onbelaste omzet (0%), mag niet afgetrokken worden. 
Als uw onderneming zich bevindt in de sector van jeugd- 
en jongerenwerk, dan is het goed mogelijk dat uw omzet 
vrijgesteld is van btw. Dit heeft als gevolg dat u ook geen 
btw terug kunt vorderen. 

In het geval van een gemengde omzet geldt hetzelfde 
principe. Als uw omzet voor een deel vrijgesteld is van btw, 
en een deel met btw belast wordt, kan alleen de btw van 
de kosten teruggevoerd worden die bestemd is voor de btw 
belaste omzet. U dient hierin zelf een inschatting te maken 
welke kosten voor welk type omzet bestemd is.

2.  Uw facturen moeten voldoen aan de factuureisen
Zoals u wellicht in ons artikel over de btw-regels van de 
zakelijke auto heeft gelezen, moeten inkoopfacturen voldoen 
aan de factuureisen om btw terug te kunnen vorderen. 
Bij bedragen tot € 100,- inclusief btw volstaat een vereen-
voudigde factuur om de btw terug te kunnen vorderen, 
een kassabon is hier een voorbeeld van. Inkopen boven 
€100,- inclusief btw hebben meer gegevens nodig welke in 
veel gevallen niet op een kassabon staan. Houd er rekening 
mee dat u in dit geval een factuur nodig heeft, waaruit de 
gegevens van uw onderneming blijken.

3.  De kosten moeten een zakelijke aard hebben
Van privékosten kunt u geen btw terugvorderen. De kosten 
die u namens uw onderneming heeft gedaan, moeten dus 
te maken hebben met uw bedrijfsactiviteiten om de btw terug 
te kunnen vorderen. Bij gemengd gebruik dient u zelf een 
inschatting te maken welk percentage van de kosten privé 
en zakelijk zijn, over het zakelijke gedeelte kunt u vervolgens 
de btw aftrekken. 

4. De btw moet aantoonbaar zijn
De belastingdienst moet in staat zijn om de door u betaalde 
en teruggevorderde btw-bedragen te kunnen controleren. 
Dit doet u door middel van een administratie. U leest alles 
over het voeren van een administratie is ons artikel. 

Bij de meeste uitgaven van de ondernemer kan de btw 
teruggevorderd worden, bij inkomsten geldt dat de onder- 
nemer zelf niets hoeft te betalen. Het lijkt allemaal zo makkelijk, 
en toch hebben veel ondernemers problemen met hun btw- 
aangifte omdat het niet zo vanzelfsprekend is zoals het lijkt.
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04Uren registratie als ondernemer. Waarom en hoe werkt het?

Wanneer u als ondernemer 
wilt genieten van fiscale 
startersvoordelen, dan 
bent u verplicht om te 
voldoen aan de ‘1225 
uren norm’, ook wel het 
urencriterium genoemd. 

Wat houdt het urencriterium in?
Wat de naam ‘1225 uren norm’ doet vermoeden, wordt u 
verplicht om minimaal 1225 uren te maken voor uw onder- 
neming. Deze uren moet u in een kalenderjaar maken, het 
maakt in dit geval niet uit of u op 1 januari of 1 december 
bent gestart.

Een regel die vaak wordt vergeten bij het urencriterium en 
de aanspraak op startersvoordelen is dat u meer tijd moet 
besteden aan uw onderneming dan aan andere verdienende 
werkzaamheden. Als u bijvoorbeeld 1300 uur per jaar in loon-
dienst bent, dan zult u minimaal dat aantal uur ook voor uw 
onderneming moeten besteden. Een uitzondering op deze 
regel is als u in de afgelopen vijf jaar één jaar geen onder- 
nemer was. In dat geval geldt alleen de 1225 uren norm.

Indien de belastingdienst komt controleren moet u aan 
kunnen tonen door middel van een urenregistratie dat u 
aan het urencriterium heeft voldaan. In deze urenregistratie 
moeten de werkzaamheden opgenomen zijn die te maken 
hebben met uw bedrijf, u kunt hierbij denken aan:
• klantafspraken en de daarbij horende voorbereidende 

werkzaamheden;
• website beheren;
• bijwerken van de administratie.

Kortom kunt u dus alle uren in de urenregistratie meenemen 
die gerelateerd zijn aan de onderneming. Voor het bijhouden 
van de urenregistratie is het handig om een Excel document 
aan te maken waarop u de datum, omschrijving en het aantal 
uur opneemt. 

De urenregistratie valt ook onder de fiscale bewaarplicht, 
wat inhoudt dat u net als de rest van uw administratie ook 
de urenregistratie minimaal zeven jaar moet bewaren.

Uitzonderingen op het urencriterium
Gelukkig zijn er in sommige gevallen uitzonderingen op 
het urencriterium. De belastingdienst heeft een versoepeld 
urencriterium in het geval van:

Zwangerschap;
In het geval van zwangerschap tellen de niet-gewerkte uren 
gedurende 16 weken toch mee voor de 1225 uren norm. 
Als u normaal gesproken gemiddeld 25 uur per week werkt, 
maar vanwege uw zwangerschap minder of geen uren voor 
uw onderneming maakt, dan kunt u het verschil alsnog 
opnemen in de urenregistratie. 

Arbeidsongeschiktheid;
Net als een versoepelde regeling bij de startersaftrek, geldt 
ook een verlaagd urencriterium voor mensen die arbeids- 
ongeschikt zijn. In plaats van 1225 uren per kalenderjaar 
hoeft een persoon die (deels) arbeidsongeschikt is maar 
800 uur voor zijn onderneming te maken.

De belastingdienst heeft het urencriterium ingesteld zodat 
niet iedereen die zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel 
direct recht heeft op de gunstige startersvoordelen.
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05Basisuitleg over de BTW-regels

Een ondernemer die 
een uitgave van € 450,- 
of meer doet voor de 
uitoefening van zijn of haar 
ondernemingsactiviteiten, 
moet hierover afschrijven. 

Waarom moet er afgeschreven 
worden?
Doorgaans worden grotere uitgaven 
meerdere jaren gebruikt, het zou 
daardoor onterecht zijn om deze uit-
gaven volledig ten laste van één jaar te 
brengen. Daarnaast zouden de kosten 
van dat jaar een vertekend beeld laten 
zien ten opzichte van de kosten uit het 
voorgaande jaar. 

Hoe wordt er afgeschreven?
De meest voorkomende vorm van 
afschrijven is de lineaire methode. 
Bij deze vorm wordt maandelijks een 
vast bedrag afgeschreven tot het 
moment dat het bedrijfsmiddel volledig 
afgeschreven is. 

Voordat er lineair afgeschreven kan 
worden, moeten drie gegevens bepaald 
worden:

1. De aanschafkosten
De aanschafkosten bestaan uit het 
aankoopbedrag exclusief BTW, en even-
tuele installatiekosten. In het geval dat 
u een combinatie van producten aan-
schaft zoals bijvoorbeeld een desktop 
met monitor, muis en toetsenbord, mo-
gen deze bij elkaar opgeteld worden.

2.  De (verwachte) technische 
levensduur

De technische levensduur is het 
aantal jaar waarna verwacht wordt 
dat het bedrijfsmiddel niet meer 
gebruikt kan worden. De economische 
levensduur, het aantal jaar waarna 
het bedrijfsmiddel geen economische 
waarde meer heeft, kan ook als uit-
gangspunt dienen als deze korter is 
dat de technische levensduur. 
De levensduur mag geschat worden. 

3. De restwaarde
Dit is de geschatte verkoopwaarde van 
het bedrijfsmiddel nadat deze volledig 
afgeschreven is. De restwaarde wordt 
niet meegenomen in de afschrijving 
per maand.

De afschrijving per jaar op basis 
van de lineaire methode wordt 
berekend door de aanschafkosten 
minus de restwaarde te delen door 
de verwachte levensduur. 

Willekeurig afschrijven
Een startende ondernemer met een een-
manszaak, maatschap, commanditaire 
vennootschap (CV) of vennootschap 
onder firma (VOF) heeft de mogelijkheid 
om bedrijfsmiddelen willekeurig af te 
schrijven. Willekeurig afschrijven van 
bedrijfsmiddelen kan fiscaal voordeel 
opleveren doordat het gedeelte wat 
extra afgeschreven wordt ten laste gaat 
van de winst, en minder winst betekent 
minder inkomstenbelasting. 
Willekeurig afschrijven is dus een 
mooie fiscale mogelijkheid om de winst 
te verlagen, maar er zijn wel een aantal 
voorwaarden waaraan voldaan moet 
worden:
• U heeft een eenmanszaak, 

maatschap, CV of VOF;
• U heeft een bedrijfsmiddel gekocht 

in het jaar dat u recht had op star-
tersaftrek, of in het aanloopjaar 
daarvoor.

Naast bovenstaande voorwaarden zijn 
er een aantal specifieke situaties die wij 
regelmatig tegenkomen waarin u niet 
willekeurig kunt afschrijven. U kunt niet 
willekeurig afschrijven indien:
• Bedrijfsmiddelen vanuit het 

privévermogen ingebracht zijn;
• De aankoop bij familie gedaan is;
• Het bedrijfsmiddel bestemd is voor 

de verhuur.

Afschrijven houdt in dat de uitgave evenredig over een aantal 
jaar verdeeld wordt. Er kan hierbij aan materiële uitgaven 
gedacht zoals de aanschaf van een laptop, bedrijfswagen 
of inventaris. Over immateriële uitgaven zoals intellectueel 
eigendom en vergunningen moet ook afgeschreven worden. 

Over uitgaven van minder dan € 450,- wordt niet af-
geschreven. Dit betekent dat deze uitgaven direct in de 
kosten opgenomen worden en daarmee ten laste komen van 
de winst.
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Ondernemers creëren 
werkgelegenheid en 
economische welvaart 
in een land. De overheid 
probeert daarom het 
ondernemerschap te 
stimuleren door middel van 
een aantal fiscale voordelen. 

De fiscale voordelen worden ook wel aftrekposten genoemd, 
een bepaald bedrag wat van de belaste winst afgetrokken 
mag worden zodat er minder belasting betaald hoeft te 
worden.

In de beginfase van een onderneming kunnen er bijna altijd 
drie voordelen toegepast worden. De zelfstandigenaftrek, 
startersaftrek, en de MKB-winstvrijstelling. Iedere starters- 
voordeel zal onderstaand uitgelegd worden.

Zelfstandigenaftrek
De meest bekende aftrekpost voor ondernemers is de zelf-
standigenaftrek. Hiermee kan een vast bedrag van de winst 
afgetrokken worden zolang u:
• Ondernemer bent voor de inkomstenbelasting;
• Voldaan hebt aan het urencriterium;
• Aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog 

niet bereikt heeft.

In 2017 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.280,-. 
Dit betekent dus dat er een bedrag van € 7.280,- met de 
winst verminderd wordt. Indien de winst na aftrek van 
de zelfstandigenaftrek negatief is, is er een optie om de 
zelfstandigenaftrek naar het volgende jaar de verschuiven. 
De zelfstandigenaftrek die niet gebruikt is, ook wel de niet- 
gerealiseerde zelfstandigenaftrek, kan maximaal negen jaar 
opgeschoven worden. 

Indien u aan het begin van het jaar waarin u de startersaftrek 
toe wil passen de AOW-leeftijd hebt bereikt, wordt de zelf-
standigenaftrek gehalveerd. Er kan in dat geval een bedrag 
van € 3.640,- afgetrokken worden.

Startersaftrek
De startersaftrek is een aanvullende aftrekpost op de 
zelfstandigenaftrek en is, zoals het woord doet vermoeden, 
bedoeld voor startende ondernemers. De startersaftrek ver-
hoogt dus de zelfstandigenaftrek met een vast bedrag.

In 2017 bedraagt de startersaftrek een bedrag van 
€ 2.123,- en kan worden toegepast indien u:
• in de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar 

géén ondernemer was;
• Niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek 

toegepast heeft in de afgelopen vijf jaar.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
Om het ondernemerschap bij arbeidsongeschiktheid te 
bevorderen geldt een verhoogde startersaftrek voor onder-
nemers die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. 
De startersaftrek is dan € 12.000,- in het eerste jaar, 
€ 8.000,- in het tweede jaar en € 4.000,- in het derde jaar. 
Om de verhoogde startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 
toe te kunnen passen moet er voldaan worden aan de 
volgende aanvullende voorwaarden:
• U bent in staat om een arbeidsongeschiktheids- 

verzekering te ontvangen;
• U voldoet aan het aangepaste urencriterium 

van 800 uur per jaar.

MKB-winstvrijstelling
Deze aftrekpost zorgt ervoor dat de winst ná aftrek van 
de zelfstandigenaftrek en eventuele startersaftrek 
verminderd wordt met 14%. 

Rekenvoorbeeld startersvoordelen
Een ondernemer heeft in een jaar € 20.000,- winst gedraaid 
en heeft recht op zowel de zelfstandigen- als startersaftrek. 
De fiscale winstberekening ziet er dan als volgt uit:

Commerciële winst:   € 20.000
Zelfstandigenaftrek (-):   € 7.280,-

Startersaftrek (-) :   € 2.123,-

Totale ondernemersaftrek  € 9.403,-

Resterende winst:   € 10.597,-
MKB-winstvrijstelling à 14% (-):  € 1.484,-

Fiscale winst:    € 9.113,- 
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Zakelijke auto
U wilt een auto op de zaak kopen? 
Dan zijn er de volgende zaken belangrijk;
• Sluitende rittenregistratie
• Bijtelling inkomen
• Bijtelling BTW
Zonder sluitende registratie heeft u een volledige bijtelling. 
Deze is op dit (2020) moment  22% of 8% (volledig elektrische 
auto). Uw inkomen is volledig in de BTW én voor het inkomen. 
U krijgt te maken met bijtelling als u meer dan 500 km per 
jaar privé rijdt in een zakelijke auto.

Bijtelling inkomen
De bijtelling op het inkomen wordt gezien als extra inkomen, 
dus als u €1.000 extra inkomen heeft, wordt dit belast zoals 
uw inkomen normaal ook belast zou worden. Dit is bijtelling. 
U geniet voordeel in uw privé van het gebruik van een zakelijk 
goed, door de bijtelling wordt hier een correctie 

Bijtelling BTW
In de BTW werkt het iets anders, hier wordt ook met 
twee percentages gewerkt 2,7% (hoog) en 1,5% (laag). 
Het “hoge” tarief wordt toegepast bij auto’s die met BTW 
gekocht worden en het “lage” tarief wordt toegepast bij 
auto’s die zonder BTW gekocht worden (marge). U maakt 
kosten in de onderneming en heeft recht op aftrek 
voorbelasting, doordat u de auto ook privé gebruikt geniet 
u hier voordeel van – met de BTW bijtelling wordt dit 
gecorrigeerd. U betaald deze bijtelling in het laatste kwartaal 
op de omzetbelasting onder het kopje privé gebruik.

Privé auto
Als u uw eigen auto zakelijk gebruikt, dan mag u kiezen uit 
twee opties.

Optie 1
• Simpele administratie
• Geen aftrekposten op kosten
• Geen voorbelasting
 
Een simpele administratie is niets anders dan de gereden 
zakelijke ritten, op welke dagen en hoeveel kilometers het 
was. U mag hiervoor €0,19 per kilometer als kosten in de 
boekhouding zetten, u dit door middel van privé inbreng. 

Optie 2
• Sluitende registratie
• Wel voorbelasting
 
Wanneer u een sluitende registratie bijhoudt mag u wel 
voorbelasting aftrekken op de gemaakte kosten van uw 
vervoermiddelen. 

Youngtimer
De youngtimer-regeling is een wat bijzondere spelregel. 
We hebben hier te maken met een bijtellingstarief van 35%, 
maar deze gaat over de dagwaarde. Dus als de auto aange-
schaft wordt voor bijvoorbeeld €3.000 dan rekent u slechts 
€1050 aan bijtelling per jaar. U mag voor de rest wel alle 
kosten opnemen in de boekhouding. Oude auto’s rijden 
loont dus (fiscaal in elk geval)!
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Misschien wel het meest 
besproken onderwerp voor 
ondernemers, een auto op 
de zaak of toch privé? Het 
wordt al gauw een wirwar 
van spelregels. Hieronder 
een opsomming.
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08BTW-regels voor een zakelijke auto

Wanneer u als ondernemer 
een auto volledig tot 
uw bedrijfsvermogen 
heeft gerekend, dan is de 
berekening van btw een 
belangrijk aspect in de 
boekhouding. 

Het verschil tussen privé en zakelijke kilometers moet aan-
toonbaar zijn in een kilometerregistratie als u een onnodig 
hoge btw-betaling wilt voorkomen. Onderstaand leest u alles 
over de kosten waarover btw teruggevorderd kan worden, 
en hoe de berekening van btw over privégebruik werkt.

BTW
Bij de aanschaf van een auto op de zaak wordt u geconfron-
teerd met het terug vorderen van BTW. Op het moment dat u 
heeft besloten om de auto volledig tot het bedrijfsvermogen 
te rekenen, dan kunt over de aanschaf BTW terugvragen. 
Hetzelfde geldt voor onderhoudskosten voor de auto. 

Privégebruik & kilometerregistratie
BTW voor zakelijke kosten van de auto kan dus terug- 
gevorderd worden, echter moet er de eerste vijf jaar 
BTW betaald worden voor het privégebruik van de auto. 
De manier waarop de berekening van het privégebruik 
van de auto tot stand komt, is afhankelijk van of er een 
sluitende kilometerregistratie aanwezig is.

Sluitende kilometerregistratie
Met een sluitende kilometerregistratie kan precies 
berekend worden welk deel van de kosten zakelijk en 
privé zijn. Over het privé deel moet btw betaald worden. 
Woon-werkverkeer wordt ook tot privégebruik gerekend.

Geen sluitende kilometerregistratie
Indien er geen sluitende kilometerregistratie aanwezig is, 
wordt er een percentage van de cataloguswaarde van de 
auto genomen. Dit percentage is normaal gesproken 2,7% 
over de catalogusprijs inclusief btw en bpm. Uitzonderingen 
hierop zijn als het privé gebruik 4 jaar na de aanschaf van 
de auto plaatsvindt, en als u geen btw heeft afgetrokken 
bij de aanschaf van de auto. In dit geval geldt een percentage 
van 1,5%.
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Hoewel de regelgeving met betrekking tot het zakendoen 
met een ondernemer binnen de Europese Unie relatief 
soepel is, moet er uitgekeken worden met het zakendoen 
met ondernemers buiten de EU. Voor elke categorie worden 
de aandachtspunten gegeven zodat u op de hoogte bent 
waarmee rekening gehouden moet worden.

09Import, export en de ICP-regeling

Voor een ondernemer 
die zakendoet met 
het buitenland, is het 
noodzakelijk dat u op de 
hoogte bent van import- en 
exportregels, en de ICP-
regeling. 

Importeren en exporteren 
van goederen en/of diensten
De kostprijs van een bepaald goed kan 
in een ander land een stuk goedkoper 
zijn dan in Nederland. Het importeren 
van dit goed uit het buitenland kan 
dus in sommige gevallen tot een goede 
kostenbesparing leiden, maar er moet 
rekening gehouden worden met de 
invoerregels en het bijbehorende 
kostenplaatje. 

Voor veel producten geldt de eis dat 
deze een zogenoemde CE-markering 
hebben. Dit is een keurmerk dat het 
product voldoet aan de wet- en regel-
geving die binnen de EU geldt. Indien 
u een goed wil importeren die over dit 
keurmerk beschikt, dan zal de import 
een stuk makkelijker worden. 

Een invoervergunning is bij de import 
van bepaalde producten nodig, ook al 
hebben deze soms een CE-keurmerk. 
Naast dat een invoervergunning geld 
kost, beperken deze soms de mogelijk-
heid tot het importeren, het is daarom 
belangrijk om te weten of dit voor u van 
toepassing is. 

Naast de wet- en regelgeving waaraan 
u verbonden bent als importeur, zijn de 
leveringsvoorwaarden een belangrijk 

aspect van het importeren. De leve-
ringsvoorwaarden worden vaak opge-
nomen in de algemene voorwaarden, 
echter zijn deze niet altijd toereikend bij 
internationale leveringen. Internationa-
le leveringsvoorwaarden worden vaak 
aangeduid als ‘incoterms’. Dit zijn inter- 
nationaal vastgelegde voorwaarden 
over de risico’s die genomen worden 
door de leverancier en de importeur. 

Bij het importeren van goederen 
loopt u ook risico’s met de betaling. 
Goed opgestelde betalingsvoorwaar-
den die gericht zijn op internationale 
handel is dan ook belangrijk voor het 
afdekken van deze risico’s. Bij grote 
transacties met buitenlandse leveran-
ciers kan het betalingsrisico volledig 
afgedekt worden met behulp van een 
documentair accreditief krediet. Dit is 
een methode waarbij de bank in het 
land van de leverancier, en een bank 
in Nederland samenwerken om tot 
een betrouwbare betaling te komen. 

ICP-regeling
Bij de btw-aangifte moet er rekening 
gehouden worden dat de intracom-
munautaire prestaties opgegeven wor-
den. Dit zijn alle transacties die met een 
buitenlandse ondernemer gemaakt zijn 
in de periode waarover u btw-aangifte 

doet. Hoewel de factuur voor de import 
of export van producten en/of diensten 
in de meeste gevallen met 0% btw 
belast wordt, kan het goed voorkomen 
dat u wel btw moet afdragen over 
deze producten. 

In het geval van een intracommunau-
tair verwerving (import) dient het 
btw-bedrag zelf berekend te worden 
bij de BTW aangifte. Indien u recht 
heeft om de voorbelasting terug te 
vorderen, dan kan hetzelfde bedrag 
volledig aftrekken in dezelfde aangifte. 
Houd hier wel rekening dat u een geldig 
btw nummer van de leverancier op de 
factuur heeft staan. 

Bij intracommunautaire leveringen (ex-
port), dient er btw in rekening gebracht 
te worden bij de klant indien deze geen 
ondernemer is. Als u zakendoet met 
andere ondernemers in het buitenland, 
kunt u de BTW verlegd regeling toepas-
sen. U dient deze levering op te geven 
in de btw-aangifte en ICP aangifte.

Levert u in grote hoeveelheden naar 
het buitenland?
Dan kunnen de spelregels afwijken ten 
overstaande van wat hierboven be-
schreven is, wij adviseren u dan om ad-
vies in te winnen omtrent uw situatie.
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10Zoeken naar personeel of samenwerken met ZZP’ers?

Als groeiende ondernemer 
is de kans groot dat u op een 
punt komt waarop u het 
niet alleen meer aan kunt. 

Uit het tekort aan expertise en/of tijd kan de behoefte ont-
staan om iemand bij uw onderneming te betrekken. Hierbij 
komt de moeilijke keuze naar voren of u dit doet door middel 
van personeel, of de samenwerking met een andere on-
dernemer. Wij geven u een duidelijk overzicht wat de voor- en 
nadelen van beide overwegingen zijn.

Personeel
De keuze om personeel aan te nemen is voor veel onderne-
mers een grote stap, dit is begrijpelijk, want er komt nu een-
maal veel kijken bij het aannemen en houden van personeel. 
Daarnaast is het goed mogelijk dat u als ondernemer niet de 
ambitie heeft om personeel aan te nemen, omdat u graag 
flexibel blijft. 

Mocht u binnen uw onderneming merken dat u structureel te 
veel werk heeft voor uzelf alleen, dan is het wellicht een ver-
standige beslissing om personeel aan te nemen. Personeel, 
indien goed gemanaged, zorgt doorgaans voor een stabiele 
groei doordat het personeel volgens uw waarden en normen 
het werk uitvoert. 

De uitdaging van het nemen van personeel zit in de vaste 
kosten en verplichtingen die het met zich meebrengt. U moet 
goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving omtrent 
personeel, en de opbouw van de personeelskosten. Het 
aannemen van personeel is veelal een keuze voor de lange 
termijn, maar ook op de lange termijn moet u het kunnen 
betalen. 

Een belangrijk punt bij het hebben van personeel is uw per-
soonlijke aansprakelijkheid. U bent in alle tijden in staat om 
personeel aan te nemen, maar indien uw onderneming geen 
rechtspersoonlijkheid heeft, bent u persoonlijk aansprakelijk. 
Dit betekent dat het aannemen van personeel ook direct de 
overweging met zich meebrengt om uw onderneming over 
te zetten in een besloten vennootschap, waardoor u uw per-
soonlijke aansprakelijkheid minimaliseert. 

Samenwerking met andere ondernemers
Indien u als ondernemer een tijdelijke opdracht heeft 
aangenomen, of aan wil gaan nemen, dan is het wellicht 
verstandig om een samenwerkingsverband met een andere 
ondernemer aan te gaan. Door de samenwerking met an-
dere ondernemers deelt u niet alleen de risico’s, maar zijn 
kennisdeling en het kunnen delen van inspiratie bijkomende 
voordelen. Daarnaast komt de samenwerking ten goede van 
uw continuïteit en flexibiliteit omdat u geen vaste kosten van 
personeel heeft.  

De keerzijde van de samenwerking met andere onderne-
mers is dat het uw eigen onderneming een stuk minder 
onafhankelijk maakt. Door het (gedeeltelijk) uitbesteden van 
opdrachten aan andere ondernemers kunt u zelf minder in-
vloed uitoefenen op de uitkomst van de opdracht. Daarnaast 
is het handig om op de hoogte te zijn van de voorstellen 
omtrent het DBA (voorheen VAR),  hier wordt bepaald of uw 
samenwerking geen verkapte arbeidsrelatie is. 

De overweging tussen personeel en een samenwerking 
met een andere ondernemer
Om te beslissen of u beter personeel aan kunt nemen, of 
een samenwerking met een ondernemer moet starten, kan 
gekeken worden naar de aard van het probleem. Indien u 
tijdelijk een tekort aan expertise en/of tijd heeft, dan is het 
vaak verstandiger om een samenwerking met een andere 
ondernemer te starten. Als u structureel te veel werk heeft, 
en de wens heeft om te groeien, dan is het vaak verstandiger 
om personeel aan te nemen. 

Payrolling
Een andere oplossing is om niet zelf juridisch werkgever 
te worden, maar dit door een payroll organisatie te laten 
verzorgen. Dit lijkt erg veel op uitzendkrachten, alleen heeft 
u zelf de werving & selectie verzorgd. De kosten zijn nu 
wel duurder, maar u heeft ook een stuk minder risico’s 
en (bijna) geen verantwoordelijkheden vanuit een juridische 
perspectief.

info@belastingadvies-groningen.nl www.belastingadvies-groningen.nl

mailto:info%40belastingadvies-groningen.nl?subject=
https://belastingadvies-groningen.nl//
https://www.youtube.com/watch?v=fBFPFT-hik4&list=PLgksFKr7kr-H2bIOC4wLxXMeNJu-pjl4R&index=9

