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Zo zet je snel je 
administratie goed op
 
Ben jij een startende ondernemer met 
vooruitziende blik?

Wat het voordeel is van een overzichtelijke administratie? Doordat je 

zicht hebt op je financiën, kun je goed vooruit kijken. Tegelijk helpt het 

je bij het doen van je belastingaangiftes. Wel zo makkelijk. 

Met deze 3 tips ben je gelijk goed op weg.
 

1. Begin op tijd  
Start zo vroeg mogelijk met het opzetten van je administratie. 
Want vóórdat je echt aan de slag gaat met je bedrijf, steek je er al 
uren en kosten in. Die uren tellen mee voor het urencriterium en 
dus je zelfstandigenaftrek. En de zakelijke kosten kun je aftrekken! 
Ben je al gestart en loop je achter? Organiseer je administratie dan 
vanaf 1 januari goed. 
 
Tip: open gelijk een zakelijke rekening, dan kun je je privé- en 
zakelijke kosten gescheiden houden. 

2. Check wat je moet bijhouden  
Wat je in je administratie moet bijhouden verschilt per bedrijf. Het 
is vaak meer dan je denkt: bijvoorbeeld facturen, bankafschriften, 
een kasboek, uren en een rittenoverzicht. 

Tip: er zijn veel slimme apps en tools om je zaken digitaal bij te 
houden. ’t Kan je een hoop tijd schelen. 

3. Ga digitaal, en eventueel in de cloud  
Maak het jezelf makkelijk. Een digitale administratie is 
overzichtelijk, raak je niet kwijt. Een boekhouding in de cloud  
is bovendien altijd bereikbaar. Wat dat betreft dus geen paniek als 
je laptop crasht. Er zijn verschillende online boekhoudprogramma’s. 
Kies er één die veilig is en voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.  

Ben jij een startende ondernemer met vooruitziende blik? 

Bereid je voor met de concrete tips en hulpmiddelen op belastingdienst.nl/starters

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/voorwaarden_urencriterium
https://www.belastingdienst-aangiftehulp.nl/kosten-voor-uw-bedrijf
https://www.belastingdienst-aangiftehulp.nl/uw-administratie/wat-houdt-u-bij-in-uw-administratie
https://www.zeker-online.nl/
https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/startende-ondernemer/startende-ondernemer
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Deze autokosten mag 
je aftrekken 
 
Als je je auto zakelijk gebruikt

Als je als zzp’er een auto hebt, is de kans groot dat je die privé én 

zakelijk gebruikt. En, als je per jaar meer dan 500 kilometer privé rijdt, 

kun je ook zelf kiezen of je je auto privé houdt of ‘op de zaak’ zet.  

Wat mag je dan aftrekken van de belasting? Kijk hieronder hoe het zit.

Auto privé Auto van de zaak

Deze kosten 
mag je aftrekken 
in je aangifte 
inkomstenbelasting

€ 0,19 per zakelijke kilometer Alle autokosten, exclusief de btw
Zoals benzine, onderhoud, 
verzekeringen, wasstraat en parkeren. 
Maar boetes niet!

Deze kosten mag je 
aftrekken in je btw-
aangifte

Btw over de zakelijke 
autokosten
Dus niet de btw over je privé-
kilometers. Hierbij geldt 
woonwerkverkeer als privé. 
Bekijk een voorbeeldberekening

Btw over de zakelijke 
autokosten
Dus niet de btw over je privé- 
kilometers. Bereken hoeveel btw 
je betaalt over het privégebruik.

Krijg je te maken met 
bijtelling?

Nee, je hebt geen bijtelling

Heb je een 
rittenadministratie 
nodig? 

Ja, je houdt alle zakelijke 
ritten bij

Rijd je meer 
dan 500 km 
privé per jaar? 
Je hoeft geen 
ritten bij te 
houden

Rijd je minder 
dan 500 km 
privé per jaar?
Je houdt al je 
ritten bij 
zakelijk en 
privé

Rijd je meer 
dan 500 km 
privé per jaar? 
Ja, je hebt 
bijtelling

Rijd je minder 
dan 500 km 
privé per jaar?
Nee, je hebt 
geen bijtelling

Ben jij een startende ondernemer met vooruitziende blik? 

Bereid je voor met de concrete tips en hulpmiddelen op belastingdienst.nl/starters

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/btw_en_de_auto/zakelijk_gebruik_van_de_priveauto/voorbeeld_zakelijk_gebruik_priveauto_met_kilometeradministratie
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/btwprivegebruikauto/
https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/auto-en-vervoer/content/ik-ben-ondernemer-en-rij-in-een-auto-van-de-zaak-hoe-zit-het-met-privegebruik
https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/startende-ondernemer/startende-ondernemer
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Voor jezelf beginnen?  
Zo ben je klaar voor de btw

 
 

1. Zorg voor een btw-nummer  
Meestal krijg je bij je inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
direct een btw-nummer. Of je regelt dit zelf met de Belastingdienst. 
Je bent voor de Belastingdienst dan in ieder geval ondernemer voor 
de btw. Het is dan nog niet gezegd dat je ook ondernemer voor de 
inkomstenbelasting bent. De OndernemersCheck geeft daarover 
meer duidelijkheid. 
 

2. Check welk btw-tarief je moet berekenen  
Het btw-tarief dat jij aan je klanten berekent, is afhankelijk  
van wat je levert. 
 

3. Zet de btw en je btw-nummer op je facturen  
Bekijk ook wat er nog meer op je factuur moet staan.
 

4. Houd bij hoeveel btw je zelf betaalt  
Je betaalt zelf ook btw aan leveranciers. De btw over deze zakelijke 
kosten mag je aftrekken. Bewaar daarom de bonnen! Let op: bij 
eten en drinken, en je auto, kun je niet zomaar alle btw aftrekken.
 

5. Doe btw-aangifte 
Btw-aangifte doe je na afloop van ieder kwartaal. Doe altijd je btw-
aangifte, ook als je geen omzet hebt gemaakt. De app Btw-Alert 
helpt je je aangifte op tijd te doen. 
 

6. Bekijk of je gebruik kunt maken van 
kleineondernemersregeling (KOR) 
Als je weinig btw afdraagt aan de Belastingdienst, kun je van  
de kleineondernemersregeling (KOR) gebruik maken. Je betaalt  
dan minder of geen btw.

Ben jij een startende ondernemer met vooruitziende blik? 

Bereid je voor met de concrete tips en hulpmiddelen op belastingdienst.nl/starters

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/ondernemer
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/ondernemer
http://www.belastingdienst.nl/ondernemerscheck
https://www.belastingdienst-aangiftehulp.nl/uw-aangifte-voor-de-btw/moet-u-btw-berekenen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/
https://www.belastingdienst-aangiftehulp.nl/uw-aangifte-voor-de-btw/btw-aftrekken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/welke_btw_is_aftrekbaar/bijzondere_situaties/uitgaven_in_de_horeca
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/btw_en_de_auto/
https://www.belastingdienst-aangiftehulp.nl/uw-aangifte-voor-de-btw/zo-doet-u-btw-aangifte
https://www.belastingdienst-aangiftehulp.nl/uw-aangifte-voor-de-btw/zo-doet-u-btw-aangifte
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/andere_onderwerpen/apps_voor_uw_mobiele_telefoon/app_btw-alert
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/kleineondernemersregeling/kleineondernemersregeling
https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/startende-ondernemer/startende-ondernemer
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Draag minder btw af 
Met de kleineondernemersregeling

Draag je per jaar minder dan € 1883 af aan de Belastingdienst? Dan kun je 

waarschijnlijk gebruik maken van de kleineondernemersregeling (KOR). 

Je hoeft dan minder btw af te dragen. 
 
 

Voor wie is de kleineondernemersregeling? 
Als ondernemer bereken je waarschijnlijk btw over je product of dienst. Of je 
nu festivals afgaat met een foodtruck, consultant bent, of meubels restaureert. 
Die btw draag je af aan de Belastingdienst. De btw die je zélf betaalt over 
je zakelijke uitgaven trek je daarvan af. Als je in een jaar minder dan € 1.883 
aan btw afdraagt, kun je gebruik maken van de KOR. Daarnaast zijn de 
voorwaarden dat je:  

1. een eenmanszaak (zzp’ers), maatschap of vof hebt; 
2. je onderneming in Nederland gevestigd is, 
3. je een administratie bijhoudt. 

Hoe werkt de regeling?  
Op het totaal aan btw dat je in een jaar afdraagt, mag je een bedrag in 
mindering brengen. Je berekent dit bedrag zelf. Je bepaalt eerst hoeveel  
je dat jaar normaal zou moeten afdragen. Afhankelijk van de uitkomst zijn  
er 2 mogelijkheden: 

1. Je zou een bedrag van tussen € 1.345 en € 1.883 moeten afdragen –  
 je berekent dan hoeveel je in mindering mag brengen. 

2. Je zou een bedrag van minder dan € 1.345 moeten afdragen –  
 je hoeft dan géén btw te betalen. Doe wél je aangifte!

Zelf toepassen in je btw-aangifte 
Je past de kleineondernemersregeling zelf toe in je btw-aangifte.  
Het makkelijkst is het om dit in één keer doen in de laatste aangifte van  
het jaar. Je weet dan namelijk zeker wat je omzet van dat jaar is geweest.  
En wat precies het bedrag is dat je over dat jaar zou moeten afdragen. 

Let op: wél inkomstenbelasting 
Handig toch: minder btw betalen? Houd er wel rekening mee dat je het bedrag 
dat je in mindering brengt, bij je inkomen moet tellen. Je betaalt er dus wél 
inkomstenbelasting over.

Ben jij een startende ondernemer met vooruitziende blik? 

Bereid je voor met de concrete tips en hulpmiddelen op belastingdienst.nl/starters

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/kleineondernemersregeling/hoe_bereken_ik_mijn_korting/
https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/startende-ondernemer/startende-ondernemer
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Klaar voor de start? 
Vergeet de belastingen niet

Je businessplan klaar, je doelgroep goed in beeld, je website bijna live… 

Niets staat de start van jouw eigen zaak nog in de weg. Maar ben je ook 

goed voorbereid op de belastingen? Dit kom je in je eerste jaar in elk 

geval tegen.  
 

Btw (omzetbelasting) 
Dat begint meteen vanaf het begin: je krijgt je eigen btw-nummer bij de 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Je berekent aan je klant btw over 
wat je levert. Na elk kwartaal doe je hiervan aangifte. In deze aangifte neem je 
ook de btw mee over je zakelijke kosten en uitgaven.  

Tip: Met de btw alert app van de Belastingdienst ben je altijd op tijd met  
je aangifte.

Inkomstenbelasting 
Je doet pas aangifte over je inkomsten na afloop van het jaar. Maar het is wél 
slim om daar direct rekening mee te houden. En door alvast een deel van je 
inkomsten te reserveren. 

Bedenk ook dat de hoogte van je inkomsten gevolgen heeft voor toeslagen 
zoals huur- en zorgtoeslag, als je die ontvangt. 

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) 
Als je een bedrijf hebt, betaal je náást de premie voor je eigen zorgverzekering, 
ook een inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Het gaat om een percentage van 
je inkomen. De aangifte doe je tegelijk met je aangifte inkomstenbelasting.

Ben jij een startende ondernemer met vooruitziende blik? 

Bereid je voor met de concrete tips en hulpmiddelen op belastingdienst.nl/starters

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/andere_onderwerpen/apps_voor_uw_mobiele_telefoon/app_btw-alert?ns_campaign=zzpstarters2017&ns_mchannel=&ns_source=google_adwords&ns_linkname=btw_alert_app
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/zorgverzekeringswet/bijdrage_zorgverzekeringswet/andere_inkomste_dan_loon_pensioen_uitkering/ik_heb_andere_inkomsten_dan_loon_pensioen_of_uitkering
https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/startende-ondernemer/startende-ondernemer

