
Start

Doe ik regelmatig 
activiteiten niet in 
loondienst?

Ja

Nee

Ga ik per jaar:
- minimaal 1225 uur werken in 
mijn onderneming? 
- EN heb ik min. 3 opdrachtgevers?
- EN heb ik enige omzet? Ja

Nee

Mijn normaal belaste omzet is 
> €20.000/jaar
-  EN/OF ik investeer een aanzienlijk 
bedrag in mijn onderneming (bijv. 
in apparatuur)

JaNee

Voordelen zelfstandig ondernemer: je krijgt een ‘belasting-
bonus’ door de zelfstandigenaftrek, startertsaftrek (max. 

3 x) en de MKB aftrek. Daardoor betaal je minder IB.
Nadeel: veel meer administratiewerk 

Btw nummer? Elk kwartaal btw aan-
gifte doen van de btw op je inkom-
sten min de btw op de kosten. Bij de 
aangifte IB trek je je beroepskosten 
(excl. btw) af van je omzet (excl. btw). 
Bewaar alle bonnetjes!

Geen btw nummer? Btw kan je niet 
factureren en ook niet aftrekken. Bij de 
aangifte IB trek je je beroepskosten 
(incl. btw) af van je omzet (incl. btw). 
Bewaar alle bonnetjes!'

- Vul in bij vraag ‘Bent u ondernemer’: NEE
- Vink in de aangifte aan ‘Inkomsten uit overige werkzaamheden’ 
- Bereken en vul daar in: je omzet en beroepskosten
- Over het verschil betaal je IB

NB. Een freelancer is voor de IB geen ondernemer, maar kan dat kan wel zijn voor de btw

- Vul in bij vraag ‘Bent u ondernemer’: JA
- Idem bij ‘besteedt u meer dan 1225 uur aan uw onderneming’
- Maak een W&V rekening (je omzet en je beroepskosten) en 
een Balans (je bezittingen en schulden)
- Over de winst (omzet min kosten) minus de belastingbonus 
betaal je IB

NB: houd je uren goed bij, het urencriterium kan gecontroleerd 
worden.

Sites met info
www. belastingdienst.nl       veel informatie over ondernemen en de KOR
www.cultuur-ondernemen       Handleiding Aangifte IB en Zakelijke Gids
www.kvk.nl   zzp-nederland.nl

Afkortingen en extra uitleg:
IB = inkomstenbelasting
OG = opdrachtgever
KOR = kleineondernemingsregeling
W&V = winst en verlies

Freelancer 

     KvK inschrijving
     btw nummer

Freelancer Freelancer 
     KvK inschrijving
     btw nummer

Zelfstandig ondernemer Zelfstandig ondernemer
     KvK inschrijving
     btw nummer

Mijn normaal belaste omzet is 
> €20.000/jaar
-  EN/OF ik investeer een aanzienlijk 
bedrag in mijn onderneming (bijv. 
in apparatuur)

JaNee

     KvK inschrijving
     btw nummer (KOR)

‘beroepskosten’ zijn kosten die je 
maakt voor je beroep. Denk hierbij 
aan materiaalkosten, telefoon, 
internet, kantoorkosten, reiskosten, 
contributie beroepsvereniging e.d. 
Bij sommige kosten is er een 
gedeelte privé (een telefoon 
gebruik je namelijk meestal ook 
privé).

‘normaal belaste omzet’ omvat 
werkzaamheden die met btw belast 
zijn, zoals verkoop en optredens. 
Sommige diensten, bijvoorbeeld 
onderwijs, zijn (meestal) vrijgesteld 
van btw.  

Aangifte IB als zelfstandig ondernemerAangifte IB als freelancer

Inschrijven KvK
Denk na over omschrijving 

van je activiteiten
Inschrijving wordt vaak 

gevraagd door OG 

Belastingen

     KvK inschrijving
     btw nummer (KOR)


