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Introductie
De	BelastingBespaarders
Zelf doen of samen met ons? Zeker bij de aanschaf van een woning of een 
andere impactvolle gebeurtenis blijven deze vragen komen.

Daarom is De BelastingBespaarders opgericht om in die situaties bij te 
staan met de belastingaangifte. 

Onder het motto van samen doen, maken wij de belastingaangifte 
inzichtelijk en met de tips en adviezen voor de toekomst bij minder 
impactvolle gebeurtenissen is de aangifte dan ook prima zelf te doen.

“Klanten besparen bij ons veel stress  
en tijd, maar veel belangrijker vinden wij 
dat de klant zijn aangifte begrijpt  
en niet meer hoeft te Googelen op  
het internet of in de wacht bij de 
Belastingtelefoon hoeft te staan om  
een foutloze aangifte in te kunnen 

dienen. Belasting blijft toch  
altijd iets spannends.” 

— Boy Mulder 
De BelastingBespaarders

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Wat	lees	je	in	dit	eBook?
Geniet jij inkomsten uit overige werkzaamheden? Of 
ben je hier niet zeker van?

Het kan soms best onduidelijk zijn of het inkomen valt 
onder winst uit onderneming of inkomsten uit overige 
werkzaamheden. Ook is het niet voor iedereen duidelijk 
welke inkomsten je moet opgeven bij de Belastingdienst. 

Het internet staat vol met informatie hierover, maar het 
is begrijpelijk dat het niet makkelijk is om hier doorheen 
te worstelen. Uiteraard wil je jouw aangifte op je juiste 
manier invullen én zo min mogelijk belasting betalen. 
Maar hoe? Welke kosten mag je aftrekken en welke 
inkomsten moet je opgeven? 

In dit eBook zetten we de belangrijkste informatie met 
betrekking tot inkomsten uit overige werkzaamheden op 
een rijtje. Ook laten we je zien welke inkomsten je moet 
opgeven en welke kosten je mag aftrekken. Hierdoor 
weet je precies hoe je inkomsten uit overige 
werkzaamheden van invloed zijn op de aangifte 
inkomstenbelasting.

Kortom, een must-read  
wanneer je van inkomsten uit  
overige werkzaamheden geniet! 

Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Welke inkomsten moet je wel 
opgeven? Een paar  voorbeelden:

■   Opbrengsten van  
handel op het internet.

■  Inkomsten als gastouder.
■   Inkomsten uit een krantenwijk.
■   Inkomsten ontvangen door  
te klussen voor anderen.

■   Inkomsten ontvangen door 
huishoudelijk werk voor  
anderen te verrichten. 

■   Inkomsten ontvangen  
door cursussen, bijles  
of lezingen te geven.

■   Inkomsten ontvangen  
uit vrijwilligerswerk.

Welke	inkomsten	
moet	ik	opgeven?
Welke inkomsten je precies moet opgeven bij inkomsten uit overige 
werkzaamheden is niet voor iedereen even duidelijk. In dit stuk maken wij dit 
overzichtelijk voor je. 

Het belangrijkste wat je jezelf af moet vragen is of je winst maakt met de 
werkzaamheden en of dat ook je doel was? Is het antwoord op deze vragen 
ja? Dan moet je de inkomsten opgeven. Als je alleen een kostendekkende 
vergoeding krijgt, dan hoef je deze inkomsten niet op te geven.

Welke inkomsten hoef je niet op te geven? Een paar voorbeelden:

■   Je doet een klusje voor familie of vrienden.
■   Je verdient wat bij met je hobby.

— Indien je minder dan 3 dagen  
voor dezelfde persoon huishoudelijke 
klussen doet, dan vallen de inkomsten 
onder inkomsten uit overige 
werkzaamheden.
— Indien je meer dan 3 dagen voor 
dezelfde persoon huishoudelijke klussen 
doet, dan vallen de inkomsten onder loon.

— Ben je ouder dan 23? Dan is de onbelaste 
vergoeding per uur € 4,50. Ben je jonger dan 
23 jaar? Dan is de onbelaste vergoeding 
€ 2,50 per uur.
— Het vrijwilligerswerk is onbelast tot een 
bedrag van € 150 per maand met een 
maximum van € 1.500 per jaar.

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Goed om te weten is dat je gemaakte zakelijke kosten kan aftrekken. 
Ontvang jij een vergoeding voor de gemaakte zakelijke kosten? Deze tel je 
gewoon bij je inkomen op. 

Zakelijke kosten kan je volledig aftrekken, máár deze kosten moeten wel 
binnen redelijke grenzen vallen. De uitgaven moeten noodzakelijk zijn voor 
het uitoefenen van het werk. Denk hierbij aan visitekaartjes, reiskosten en 
afschrijving op bedrijfsmiddelen. Kosten die zowel zakelijk als privé zijn, mag 
je aftrekken voor het zakelijke deel. 

Maar let op: niet alle kosten zijn volledig aftrekbaar of bevatten een 
drempelbedrag. Lees vooral verder, wij leggen dit voor je uit. 

Kosten met een drempel van € 4.500. 
Sommige kosten die je maakt, hebben een drempel van € 4.500. Dit betekent 
dat alleen het bedrag dat hierboven wordt uitgegeven, aftrekbaar is voor de 
belasting. Wat hieronder valt zijn onder andere kosten voor:

■   Voeding, drank en genotmiddelen;
■   Representatie (denk aan bijeenkomsten);
■   Congressen, seminars, excursies en studiereizen.

Welke	kosten	mag	ik	aftrekken?

Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/contact/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Hoe zit dat nu met de reis- en verblijfskosten die 
gemaakt worden wanneer je bijvoorbeeld naar 
een congres gaat? Ook voor deze kosten geldt de 
drempel van € 4.700. Normaliter geldt voor de 
reis- en verblijfskosten een maximaal aftrekbaar 
bedrag van € 1.500. Was het een noodzakelijke 
bijeenkomst? Dan geldt er een uitzondering: het 
maximale bedrag geldt in dit geval niet.

Maar je kan ook kiezen voor een alternatief. Wanneer je hiervoor kiest, zijn 
de gemaakte zakelijke kosten waarvoor eerst een drempel gold van € 4.700 
voor 80% aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. De drempel van 
€ 4.700 vervalt dus in dit geval.

Aftrekbare kosten met een vast bedrag
Onder deze kosten vallen de reiskosten. Een vast gegeven is dat je per 
gemaakte zakelijke kilometer € 0,19 mag aftrekken. Rijd je met het openbaar 
vervoer? Dan mag je de kosten aftrekken die je daadwerkelijk hebt gemaakt. 

Deels aftrekbare kosten
Voorbeelden van kosten die deels aftrekbaar zijn:

■   Verhuiskosten.
■   Kosten van huisvesting buiten de woonplaats voor maximaal twee jaar.
■   Gebruiksvergoeding voor privébezittingen die zakelijk zijn gebruikt. Hier 
vallen géén vervoersmiddelen onder. 

■   Gebruiksvergoeding voor privé gehuurde zaken. Ook hier vallen geen 
vervoersmiddelen onder. Hier geldt: alleen het deel dat je zakelijk hebt 
gebruikt mag je aftrekken van de belasting. 

Kosten die NIET aftrekbaar zijn
Sommige kosten zijn helemaal niet aftrekbaar. De reden hiervoor is dat de 
kosten een erg persoonlijk karakter hebben. We zullen een aantal 
voorbeelden noemen om je een beeld te geven:

■   Kleding (met uitzondering van werkkleding).
■   Kosten voor persoonlijke verzorging.

Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120
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Wil je naast je vaste baan aan de slag als ZZP’er? Of krijg je minder 
opdrachten binnen in je onderneming en wil je daarom parttime in 
loondienst? Dat is zeker een mogelijkheid! Het aantal parttime ondernemers 
groeit meer en meer. Je bent dus zeker niet de enige. Wel zit er een verschil in 
het zijn van een ZZP’er en het zijn van een ondernemer. Dit is niet erg, maar 
wel iets waar je rekening mee moet houden.

1225 uur
Wanneer je gezien wil worden als ondernemer, en dus ook van de 
aftrekposten voor ondernemers wil genieten, moet je aan een minimum 
aantal uur voldoen. Je wordt pas gezien als ondernemer wanneer je 
minimaal 1.225 uur als ZZP’er werkt en let op: ziektedagen en vakantiedagen 
worden niet meegerekend. 

Ik	ben	ZZP’er	en	ik	
ben	in	loondienst

Kom je niet aan deze uren? 
Dan ben je volgens de Belastingdienst dus géén 
ondernemer en moet je de inkomsten opgeven als 
overige werkzaamheden. Het nadeel is dat je geen 
gebruik mag maken van de aftrekposten speciaal 
voor ondernemers.

Stel je voor: je werkt 49 weken per jaar in je eigen bedrijf. In dit geval 
moet je dus gemiddeld (1.225/49) 25 uur per week werken, wil je gezien 
worden als ondernemer. Het is dus zeker mogelijk, maar onderschat dit 
niet! Een fulltime werkweek is 40 uur. Haal hier de 25 uur vanaf die je in 
je eigen bedrijf stopt en er blijft 15 uur over voor je andere job. 

Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Moet ik mijn  
administratie bijhouden?

Wat gebeurt er als ik mijn inkomsten uit overige 
werkzaamheden niet (volledig) opgeef?

Veelgestelde	vragen

Dit is niet verplicht, máár de belastingdienst kan je wel vragen om meer 
informatie over de opgegeven inkomsten en kosten te geven. Het is dus 
verstandig om deze informatie te bewaren, denk aan bonnen, facturen, 
rekeningoverzichten etcetera.

Goed om te weten is dat jij te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor het 
indienen van een juiste aangifte, dus ook of er sprake is van inkomsten uit 
overig werk die je moet opgeven. Wanneer de Belastingdienst denkt dat jij 
deze inkomsten niet (volledig) opgeeft, kan het voorkomen dat je hier een 
boete voor krijgt. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, denk hierbij 
aan de mate van schuldigheid en de hoogte van de (niet opgegeven) 
inkomsten. De boetes kunnen oplopen tot de helft van het gecorrigeerde 
belastingbedrag.

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Wanneer vallen mijn inkomsten van mijn  
onderneming onder winst uit onderneming en wanneer 
onder inkomsten uit overige werkzaamheden?

Het kan zo zijn dat je een eigen onderneming hebt, maar dat jouw inkomsten 
vallen onder inkomsten uit overig werk in plaats van winst uit onderneming. 
Maar wanneer vallen inkomsten uit jouw onderneming onder inkomsten uit 
overig werk in plaats van onder winst uit onderneming?

Dit is het geval indien je geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. 
De belastingdienst heeft een handige tool ontwikkelt waarmee je kunt 
bepalen of je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Bekijk hier of je 
ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. 

Als je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, kun je geen 
aanspraak maken op de aftrekposten voor ondernemers en andere 
ondernemersfaciliteiten.

Veelgestelde	vragen

Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Belastingaangifte

Erfbelasting

Schenkbelasting

M-formulier

Website:  www.belastingbespaarders.nl    
Contact:  contactformulier    
Telefoon:  020-2170120

Adres:      Muiderstraatweg 15B 
1111 PS Diemen

KvK-registratie: 73318752

Officiële partner
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Zelf doen of samen met ons?

Neem gerust  
contact met ons op!  
We helpen je graag!
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