BASIS:

KAN IK HET AFTREKKEN?
VERSIE VAN 04-01-19

HEB JE MAANDELIJKS
TERUGKERENDE
ZAKELIJKE KOSTEN?

Alle uitgaven die je doet om je
werkzaamheden uit te voeren gelden
als zakelijke uitgaven. Maar niet alles is
100% af te trekken van je winst of van je
belastingaangifte. Op deze poster vind je
de meest voorkomende soorten uitgaven
en bijbehorende regels.

OOK BELANGRIJK:
JA

TELEFOONKOSTEN

JA

NEE

REIS JE OM BIJ JE WERK
TE KOMEN?

Kosten van een mobiele telefoon zijn
aftrekbaar als je de telefoon minstens
10% zakelijk gebruikt.
De btw moet wel op de factuur staan!
Als dit niet het geval is kun je de provider
vragen de btw wel te vermelden.
Gebruik je je telefoon voor een deel
persoonlijk (bijv. 15%)? Dan trek je
alleen het zakelijke deel af (dus 85%).
Een vaste telefoonlijn op je huisadres
is niet aftrekbaar. Zie ook dit.

HUUR
De huur van een werkplek is volledig
aftrekbaar. Let er wel op of de btw op
de factuur vermeld staat: er wordt niet
altijd btw gerekend.

WERKRUIMTE THUIS
Als je minimaal 90% van je omzet maakt
in een werkruimte thuis, dan is het
mogelijk om deze ruimte als zakelijk af
te trekken. Check hier of je hiervoor in
aanmerking komt.

OV ABONNEMENT
Voor het openbaar vervoer geldt
lage btw. Als uitzondering mag je
deze aftrekken ook als het niet op je
transactieoverzicht staat. Meer info.
Reis je met je abo ook af en toe
persoonlijk, bijv. 30% van de gevallen?
Dan trek je maandelijks maar 70% af.

HOSTING EN ONLINE DIENSTEN
Kosten voor online services zoals
hosting, Spotify en Vimeo die je
voor/tijdens je werk gebruikt kun
je ook aftrekken. De btw moet dan
wel vermeld staan op de factuur.
Voor internationale diensten, zie
BUITENLANDSE UITGAVEN (rechts onderin).
Gebruik je de service ook privé, bijv. de
helft van de tijd? Trek dan maar 50% af.

VERZEKERINGEN EN BANKKOSTEN
Op deze kosten zit in Nederland geen
btw. Op de afsluitkosten echter vaak
wel. Deze btw is volledig aftrekbaar.

Btw is pas aftrekbaar als deze op de
factuur staat (met uitzondering van het
openbaar vervoer), dus vraag altijd een
btw bon. Een factuurbedrag boven de
€100 - met uitzondering van brandstoffen
- moet altijd op naam staan en met je
zakelijke rekening zijn betaald.

HEB JE APPARATUUR
OF MATERIAAL NODIG
VOOR JE WERK?

NEE

APPARATUUR & INVENTARIS

JA

NEE

Denk aan een laptop, bureau(stoel),
planten... Ofwel producten die je koopt
om je werk uit te kunnen voeren.
FYI: Bij een werkruimte thuis is dit iets
ingewikkelder, hierover later meer.

MATERIAAL
Al het materiaal dat je nodig hebt zoals
verf voor een beeldend beroep en
muziek voor een DJ.

WERKKLEDING
Kleding die je (bijna) uitsluitend kan
dragen in het kader van je onderneming (bijv. een uniform, overall of
werkschoenen). Meer info.
Kun je de kleding ook buiten je werk
gebruiken, dan moet hier een eigen
beeldmerk van min. 70 cm2 op staan.
Fancy kleding zoals een maatpak
(“standsuitgave”) is niet aftrekbaar.

INKOOP VOOR VERKOOP
Uit Nederland: volledig aftrekbaar.
Uit het buitenland: zie BUITENLANDSE
UITGAVEN. Producten uit niet-EU landen
moet je aangeven bij de douane.

POSTZEGELS ENZO
Postzegels zijn niet belast met btw.
Op de kosten via je zakelijke PostNL
account wordt wel btw verrekend.
FYI: Als je de verzendkosten doorberekent aan een klant, dan is het btw
tarief dezelfde als het btw-tarief op de
daarbij horende werkzaamheden.

TWEEDEHANDS AANKOOP
Alleen als je een bon krijgt waarop btw
staat vermeld kun je deze aftrekken.

OV

PRIVÉ AUTO OF FIETS
Je mag €0,19 per km aftrekken (dit is
incl. eventuele parkeerkosten). Toon
deze reizen aan i.c.m. afspraken in je
agenda. Hier vind je meer informatie.
Kosten zoals onderhoud: schat de
verhouding van je zakelijke ritten in.
Als dit 30% is, dan kun je 30% van de
btw aftrekken.
Kosten van de aankoop zijn aftrekbaar.

ZAKELIJKE AUTO OF FIETS

JA

NEE

ETEN (AF)HALEN

HOTELOVERNACHTING

NB. Eten voor jezelf (thuis of op kantoor)
geldt helaas niet als een zakelijk uitgave.

HORECA
Een zakelijke bespreking op een plek
waar bediening aanwezig is. Meer info.

ONDERWEG
Eten & drinken tijdens het reizen (moet
wel aantoonbaar zijn dat het niet in een
horecagelegenheid genuttigd wordt).

CATERING
Eten & drinken dat verzorgd wordt in
een ruimte die speciaal daarvoor is
ingericht (bijv. een afgehuurde ruimte,
tijdens een evenement of in een
kantine). Meer info.

Is voor 100% aftrekbaar, mits dit
zakelijk en noodzakelijk is (je woont
in Groningen maar je hebt twee volle
dagen afspraken in Maastricht).

Deze kosten zijn aftrekbaar, maar
let op: niet overal wordt btw over
verrekend (op internationale vluchten
bijvoorbeeld niet).

JA

NEE

WEBSITE BOUWEN

Niet aftrekbaar: volgens de belastingdienst is dit geen zakelijke uitgave.
Voor vragen of om op de hoogte te blijven
van nog meer handige tooltjes: check
www.kanikhetaftrekken.nl en facebook.

JA

BEN ER KLAAR MEE!

RELATIEGESCHENKEN
Alleen als 1: je een zakelijke relatie hebt
met de ontvanger en 2: de ontvanger
het geschenk zelf niet als een zakelijke
uitgave had kunnen kopen en 3: als je
niet meer dan € 227,- (ex btw) uitgeeft
per jaar per ontvanger. Meer info.

DRUKWERK, RECLAME &
WERVENDE GESCHENKEN
Voor het werven van nieuwe klanten en
het bevorderen van naamsbekendheid
(visitekaartjes, posters, commercials...)

VAKLITERATUUR
Boeken en tijdschriften die inhoudelijk
aansluiten bij je werkzaamheden.

CURSUSSEN, CONGRESSEN,
SEMINARS, STUDIEREIZEN
Als de kennis die je hier opdoet nuttig is
voor en inzetbaar is in je onderneming,
dan zijn de kosten volledig aftrekbaar.

BUITENLANDSE UITGAVEN
Een vaartuig dat je koopt om reclame te
maken mag je meestal NIET aftrekken.

Is het een buitenlandse dienst? Zie
BUITENLANDSE UITGAVEN (rechts onderin).

SPONSORING
Als je de km doorberekent aan de
klant, dan is het btw tarief hetzelfde
als het btw-tarief op de gedeclareerde
werkzaamheden.

HOUD JE JEZELF OP DE HOOGTE VAN
DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN?

Domeinregistratie en het laten maken.

PROMOTIE OP SOCIAL MEDIA

Eten & drinken in een hotel valt onder
HORECA (en is dus beperkt aftrekbaar).

VLIEGTUIG/BOOTREIS/HUUR AUTO

Beperkt aftrekbaar: btw mag je niet
aftrekken + je mag 80% van het
totaal bedrag aftrekken van je winst.

GEEF JE GELD UIT
OM JE WERK TE PROMOTEN?

Aankopen in de supermarkt - of iets
afhalen bij een restaurant - om met
een klant te nuttigen.

Alle kosten mag je aftrekken (meer info).
Rijd je met je auto meer dan 500 km per
jaar privé? Houd dan rekening met een
bijtelling voor privé gebruik.

Beperkt aftrekbaar: btw mag je wel
aftrekken + je mag 80% van het bedrag
(excl. btw) aftrekken van je winst.

EET OF DRINK JE TIJDENS
WERKTIJD/BIJ AFSPRAKEN?

Voor het openbaar vervoer geldt
lage btw. Als uitzondering mag je
deze aftrekken ook als het niet op je
transactieoverzicht staat. Meer info.
Toon deze reizen aan i.c.m. afspraken
in je agenda. Zie ook dit.

Volledig aftrekbaar: gehele btw
aftrekbaar bij de omzetbelasting
+ volledig van de winst.

Een bijdrage - bijv. geld, kleding of eten
- in ruil voor reclame. Als de ontvanger
btw plichtig is stuurt deze je een factuur
met btw voor die reclame. Meer info.
Het moet voor je onderneming wel een
logische locatie of evenement zijn.

Geen btw op de factuur? Dan bereken
je deze zelf en vul je deze in bij nr. 4 van
je omzetbelasting (Prestaties vanuit het
buitenland aan u geleverd). Deze btw tel je
vervolgens ook weer op bij 5b (voorbelasting).
Hierdoor is de belastingdruk €0,- Meer info.
Wel btw betaald bij buitenlandse uitgaven?
Als het meer dan €50 is kun je deze terugvragen aan het eind van het kalenderjaar via
eubtw.belastingdienst.nl/netp/ (Hier heb je
wel speciale inloggegevens voor nodig). Het
kan ook eerder: dan moet het btw-bedrag wel
meer dan €400 (per verzoek) zijn.
Hier vind je meer informatie over deze regeling.
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GEEN IDEE

DIT BETEKENEN DE ICOONTJES:

