Zelfstandigenaftrek
Wie geniet de zelfstandigenaftrek?
De zelfstandigenaftrek geldt in 2018 voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet. Ook
ondernemers die pensioengerechtigd zijn in de zin van de AOW hebben recht op zelfstandigenaftrek,
zij het dat deze de helft is van de aftrek die jongere ondernemers genieten.
Hoogte van de zelfstandigenaftrek
De aftrek bedraagt in 2018 € 7.280. Was de ondernemer op 1 januari 2018 66 jaar (de AOW-leeftijd
voor 2018) of ouder, dan bedraagt de zelfstandigenaftrek € 3.640.
Extra aftrek voor startende ondernemers
Voor startende ondernemers die in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek, geldt een extra
aftrek. Deze bedraagt voor 2018 € 2.123. Had de ondernemer op 1 januari 2018 de AOW-leeftijd al
bereikt, dan bedraagt de startersaftrek € 1.062. Iemand wordt als starter aangemerkt als hij of een of
meer van de jaren 2013 t/m 2017 geen ondernemer was. Daarmee staat het recht op startersaftrek
echter nog niet vast. De ondernemer komt voor de startersaftrek in aanmerking als hij of zij in de vijf
jaar voorafgaande aan 2018 (dus in 2013 t/m 2017) niet meer dan tweemaal recht had op
zelfstandigenaftrek. Is hij of zijn bijv. in 2014 een onderneming begonnen en werd in 2015, 2016 en
2017 zelfstandigenaftrek genoten dan is er dus wel sprake van een starter, maar die krijgt geen
startersaftrek meer. Iemand die na geruisloze terugkeer uit een BV de onderneming van die BV
voortzette, is geen starter. Een jaar waarin iemand een zelfstandigenaftrek van nihil had, door de
regeling zoals hieronder beschreven, geldt toch als een jaar waarin zelfstandigenaftrek werd
genoten.
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek is beperkt tot het bedrag van de winst dat in het jaar is genoten. Door de
zelfstandigenaftrek kan dus niet een negatieve belastbare winst ontstaan die tot verrekening komt
met overig inkomen in box 1. Werd in 2018 winst tot een lager bedrag dan het bedrag van de
zelfstandigenaftrek genoten, dan bestaat slechts tot het bedrag van de winst recht op aftrek. Was er
een verlies uit onderneming, dan kan de ondernemer de zelfstandigenaftrek in het geheel niet
realiseren. Een uitzondering geldt voor ondernemers die in aanmerking komen voor de extra aftrek
voor starters. Zij kunnen steeds het volle bedrag van zelfstandigenaftrek en extra aftrek tot gelding
laten komen. Daardoor kan er ofwel een negatief bedrag aan belastbare winst ontstaan dat kan
worden verrekend met ander inkomen in box 1, ofwel een verlies in box 1 ontstaan dat kan worden
verrekend met inkomens van andere jaren. Het bedrag van de in 2018 niet-gerealiseerde
zelfstandigenaftrek wordt bij de aanslagregeling door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare
beschikking vastgesteld. Dat bedrag kan in een van de volgende negen jaar in aanmerking worden
genomen, en wel zodra er in een van die jaren voldoende winst is om naast de zelfstandigenaftrek
van dat jaar de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek van een vorig jaar te verrekenen. Is er een nietgerealiseerde zelfstandigenaftrek uit meer dan een jaar, dan wordt het oudste bedrag als eerste
verrekend. Goedgekeurd is dat niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek ook in aftrek kan worden
gebracht in het jaar van overlijden van de ondernemer, ook al komt hij voor dat jaar door het niet
voldoen aan het urencriterium niet in aanmerking voor zelfstandigenaftrek.

Welk bedrag aan winst is van belang?
Voor de zelfstandigenaftrek is de winst die als ondernemer is genoten van belang. Bij winst uit meer
dan een onderneming komt het voor de aftrek aan op de gezamenlijke winst uit die ondernemingen,
en dus niet op de winst per onderneming. De winst die als winstgenieter uit anderen hoofde wordt
gerealiseerd, telt niet mee. De winst die is behaald in een buitenlandse onderneming telt wel mee.
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