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Geachte [geslacht] [achternaam], 

 

Vanaf 1 maart kunt u aangifte inkomstenbelasting doen over 2018. Geeft u in uw 

aangifte aan dat u ondernemer bent, dan kunt u in aanmerking komen voor 

zelfstandigenaftrek. Uit uw btw-aangiften over 2018 blijkt echter dat uw bedrijf 

een omzet had van minder dan € 5.000. Dat kan betekenen dat u niet langer 

voldoet aan de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek. Bijvoorbeeld omdat u 

minder tijd hebt besteed aan uw onderneming of omdat u werk ernaast hebt. 

 

Wat moet u doen? 

Controleer daarom goed of u voldoet aan de voorwaarden voor 

zelfstandigenaftrek. Lees hieronder de voorwaarden, vul het in uw aangifte op de 

juiste manier in en voorkom zo dat u onterecht aftrek opgeeft en later moet 

terugbetalen. Als u niet voldoet aan 1 of beide voorwaarden, dan kunt u géén 

zelfstandigenaftrek claimen in de aangifte.  

 

Hebt u de aangifte al gedaan? Dan kunt u dit nog aanpassen en uw aangifte 

opnieuw versturen. 

 

Wanneer kunt u zelfstandigenaftrek krijgen? 

U komt in aanmerking voor zelfstandigenaftrek als u voldoet aan de volgende 2 

voorwaarden: 

 U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting. 

 U hebt in 2018 minimaal 1.225 uur besteed aan uw bedrijf (het 

urencriterium). 

 

Lees de bijlage voor een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden. 

 

  

http://www.belastingdienst.nl/


 

 

Midden- en kleinbedrijf 

Zakelijke belastingen 

  

 

Datum 

      

Onze referentie 

0000.00.000 

 

       Paginanummer 2 van 3 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl onder ‘Aftrekposten voor 

ondernemers’.  

 

Hebt u een financieel dienstverlener die uw aangifte voor u doet? Geef deze dan 

een kopie van deze brief.  

 

 

Hoogachtend, 

 

namens de inspecteur 

 

  

http://www.belastingdienst.nl/
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Voorwaarden zelfstandigenaftrek  

 

 

 Voorwaarde 1: Ondernemer voor de inkomstenbelasting 

Als u btw-aangifte doet en betaalt, bent u niet automatisch ook ondernemer voor 

de inkomstenbelasting. Er is een verschil tussen ondernemer zijn voor de 

omzetbelasting en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. De 

Belastingdienst kijkt hiervoor naar uw situatie. Hoe zelfstandig bent u 

bijvoorbeeld? Loopt u ondernemersrisico? Zit er voldoende continuïteit in uw 

bedrijf? Deze dingen kunnen in de loop der tijd veranderen.  

 

 Wilt u weten hoe het voor u zit? Met de OndernemersCheck krijgt u snel een 

goede indicatie of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Ga naar 

www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl 

 

 

 

 Voorwaarde 2: Het urencriterium 

Het urencriterium heeft 2 belangrijke voorwaarden: 

 U besteedt in een kalenderjaar 1.225 uur of meer aan uw bedrijf. 

U moet óók aan deze voorwaarde voldoen als u uw bedrijf in de loop van het 

jaar start of stopt. 

Let op! Bij zwangerschap of arbeidsongeschiktheid gelden aangepaste 

voorwaarden. 

 U besteedt meer tijd aan uw bedrijf dan aan ander werk. Bijvoorbeeld als u 

ook in loondienst werkt.  

 

Welke uren tellen mee voor het urencriterium? 

Alle uren die u besteedt aan uw bedrijf. Dit zijn bijvoorbeeld de uren die u in 

rekening brengt aan uw klanten, reistijd en tijd om uw administratie te doen of uw 

website te onderhouden. Soms bent u wel beschikbaar voor uw onderneming, 

maar verricht u geen werk. Die uren tellen niet mee voor het urencriterium. 

 

 U moet de hoeveelheid tijd die u aan uw onderneming besteedt aannemelijk 

kunnen maken met uw (uren)administratie.  

https://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/artikelen/ondernemer-voor-de-btw
https://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/

