
AANDACHT 
VOOR 

ZAKELIJKE 
FINANCIËN



AGENDA
Inkomen – hoe bepaal je jouw prijs / tarief
(Aftrekbare) kosten
Budgetteren
Zo min mogelijk belasting betalen
Arbeidsongeschiktheid en pensioen
De toegevoegde waarde van een adviseur



INKOMEN



INKOMEN



INKOMEN
Waarom verdienen vrouwelijke ondernemers vaak minder?

Parttime werken
Vrouwen werken veelal in branches waar tarieven lager liggen (recreatie, zorg en overige 
dienstverlening zoals kapper en schoonheidsspecialiste)
Emotie



INKOMEN
Hoe bepaal je jouw uurtarief?

Loondienst: maandloon x 12,96 x 1,25 x 1,10 = loonkosten werknemer per jaar / aantal 
factureerbare uren in een jaar  
Marktprijs: wat rekenen anderen
Wat dien je minimaal verdienen
Wat wil je netto verdienen

https://www.berekenhet.nl/ondernemen/index.html

Bijkomende posten



INKOMEN
Hoe bepaal je de prijs van je product?

Marktprijs: wat rekenen anderen voor het zelfde of een vergelijkbaar product?
Wat wil je klant betalen
Rekenkundige methode: kostprijs + opslag directe kosten + algemene kosten + winstopslag + 
belastingen

Bijkomende kosten



KOSTEN
Welke kosten zijn aftrekbaar?

Alle kosten die je als ondernemer maakt ten bate van jouw onderneming, dus bijvoorbeeld om 
omzet binnen te halen maar ook de kosten die je maakt om je dienst te kunnen leveren. 



KOSTEN
Welke kosten zijn aftrekbaar?

Mits dus in redelijkheid – in verhouding tot andere ondernemers

Niet aftrekbaar:
het voeren van een zekere staat;
vaartuigen die voor representatieve doeleinden worden gebruikt;
geldboetes;
misdrijven, incl. giften, beloften en diensten die samenhangen met een misdrijf;
wapens en munitie;
dieren die in verband met agressie niet mogen worden gehouden;
dividend- en kansspelbelasting en buitenlandse belasting;
kosten van een bedrijfsruimte aan huis, de inrichting daarbij inbegrepen wanneer deze niet 
voldoende zelfstandigheid bezit;
Telefoonabonnement van de telefoon thuis;
Literatuur niet zijnde vakliteratuur



KOSTEN
Welke kosten zijn aftrekbaar?

Mits dus in redelijkheid – in verhouding tot andere ondernemers

Niet aftrekbaar (2):
Kleding, niet zijnde werkkleding. 
Persoonlijke verzorging.
Reis- en verblijfkosten in verband met cursussen, opleidingen, congressen, seminars, symposia, 
excursies en studiereizen van de ondernemer zijn voor zover zij meer bedragen dan € 1.500



KOSTEN
Welke kosten zijn aftrekbaar?

Mits dus in redelijkheid – in verhouding tot andere ondernemers

Gedeeltelijk aftrekbaar:
Voedsel, drank en genotsmiddelen; 
Representatie, daaronder begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak;
Congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke. 
Verhuiskosten van de ondernemer zelf
Kosten van eigen huisvesting van de ondernemer buiten de woonplaats
Kosten van de auto die niet tot het ondernemersvermogen behoord



KOSTEN
Welke BTW is aftrekbaar?

Niet aftrekbaar:

Horeca bestedingen
Privé deel van uitgaven
Btw op kosten die gemaakt worden voor vrijgestelde diensten



BUDGETTEREN



PROGNOSE



BELASTING BESPAREN

kosten aftrekken; 
ondernemersaftrek;
partnerbeloning, meewerkaftrek;
investeringsaftrek;
ondernemingsvorm; 
toekomstplanning;
middelen van inkomen;



ARBEIDSONGESCHIKTHEID
EN PENSIOEN



ARBEIDSONGESCHIKTHEID
EN PENSIOEN

Sparen zonder belastingaftrek
Sparen met belastingaftrek (lijfrente product, of oudedagsreserve)
Netto pensioensparen (vrijstelling box 3)



ARBEIDSONGESCHIKTHEID
EN PENSIOEN



EEN ADVISEUR?



TIPS OF MEER WETEN?



BEDANKT

SWART BELASTINGADVIES

Joke Swart – van Eerden RB
Stichts End 92
1244 PR ANKEVEEN
06-144 71 293
joke@swartbelastingadvies.nl

www.swartbelastingadvies.nl


