
                                    Ondernemersaftrek 
 
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 
 
Voor de KIA behoort de personenauto met geen of een zeer lage CO2-uitstoot met 
ingang van 2014 niet langer tot de bedrijfsmiddelen. Een ondernemer die investeert in 
bedrijfsmiddelen komt in aanmerking voor een aftrek op de winst, de KIA als hij in 
dat jaar voor minder dan een bepaald bedrag investeert. De KIA wordt volgens een 
tabel lager naarmate het totaal van de investeringen hoger is. Bij investeringen van 
meer dan het maximum geldt geen KIA meer. De KIA wordt uitgedrukt in een 
percentage van het totale investeringsbedrag in het betreffende jaar. Bij een 
samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma, worden de 
investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen. 
 
Jaarinvesteringen  Maar niet meer dan KIA 
Meer dan 
 
-     2.300   0% 
2.300    55.248   28% 
55.248   102.311   15.470   
102.311   306.931   15.470 -/- 7,56% van het gedeelte van het  

investeringsbedrag dat de 102.311 te boven gaat 
306.931   -   0 
 
Voorbeeld 
Een ondernemer heeft geïnvesteerd in drie bedrijfsmiddelen: 
 
Investeringsbedrag bedrijfsmiddel A     30.000 
Investeringsbedrag bedrijfsmiddel B     40.000 
Investeringsbedrag bedrijfsmiddel C     50.000 
       --------- 
Totale investeringen     120.000 
      -/- 102.311 
       --------- 
         17.689  
Het bijbehorende KIA-percentage bedraagt 15.470 -/- 7,56% van het gedeelte van 
investeringsbedrag dat de 102.311 te boven gaat. 
KIA: 15.470 -/- (7,56% van 17.689) = 14.132 
 
Zelfstandigenaftrek 
 
De zelfstandigenaftrek geldt voor ondernemers, inclusief “vrije beroepers” die 
voldoen aan het urencriterium, dus die zich voor meer dan de helft van hun werktijd, 
maar minstens 1.225 uur per jaar met het drijven van hun onderneming(en) bezig 
houden. De meer dan de helft van de werktijd-voorwaarde geldt niet voor de eerste 
vijf jaar van de onderneming. Als de ondernemer bij het begin van het kalenderjaar de 
AOW leeftijd heeft bereikt, bedraagt de zelfstandigenaftrek 50% van de ondernemer 
die bij het begin van het kalenderjaar de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. Er geldt 
een vaste aftrek van 7.280. 
 



De zelfstandigenaftrek voor niet-starters kan niet worden verrekend met ander box 1 
inkomen, zoals loon of een uitkering. Als dit tot gevolg heeft dat (een deel van) de 
zelfstandigenaftrek niet kan worden verrekend, wordt de niet verrekende 
zelfstandigenaftrek maximaal 9 jaar voortgewenteld om in een toekomstig jaar alsnog 
te verrekenen met winst. Voor starters geldt deze regel niet. Startende ondernemers 
kunnen de zelfstandigenaftrek (inclusief de startersaftrek) gedurende drie jaar 
verrekenen met ander box 1 inkomen. Daarnaast geldt voor starters ten aanzien van de 
zelfstandigenaftrek de verrekening over de jaren heen. 
 
Startersaftrek 
 
Beginnende ondernemers hebben bovendien recht op een extra aftrek gedurende de 
eerste drie jaar waarin zij recht hebben op zelfstandigenaftrek hebben (startersaftrek). 
Voor 2014 is het bedrag 2.123. De startersaftrek geldt als de ondernemer in een of 
meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die 
periode niet meer dan tweemaal de zelfstandigenaftrek is toegepast. 
 
Wijziging Leidraad Invordering 
 
De Leidraad Invordering is gewijzigd in verband met het verplichte gebruik van één 
bankrekeningnummer voor het uitbetalen van inkomstenbelasting, btw en toeslagen. 
Voor de inkomstenbelasting en toeslagen moet de bankrekening op naam van de 
belastingplichtige staan, maar dit mag ook een zogenoemde “en/of”-rekening zijn. 
Voor de btw kan een andere bankrekening worden aangewezen, op voorwaarde dat 
die bankrekening op naam van de belastingschuldige staat. In het besluit wordt verder 
ingegaan op een aantal situaties waarin derden aansprakelijk kunnen worden gesteld 
voor uitbetaalde toeslagen. Het besluit is 1 december 2013 in werking getreden. Er 
zijn tijdelijke overgangsregelingen opgenomen voor het geval de Belastingdienst vóór  
1 december 2013 een bankrekening van een derde gebruikte voor de uitbetaling van 
een toeslag aan een belanghebbende, op wiens naam op die datum geen bankrekening 
bekend is (geldig tot 1 juli 2014), en voor het geval een kinderopvanginstelling op  
1 december 2013 een partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer heeft 
ondertekend maar op die datum nog niet beschikte over een verklaring van een 
accountant (geldig tot 1 maart 2014) 
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