
Hoofdstuk 2 
Medisch specialist als ondernemer:  
fiscus en financiën
2.1.  Start (of herstart) als IB-ondernemer of VPB-ondernemer:  

full time of parttime

De medisch specialist kan een onderneming als IB-ondernemer of VPB- ondernemer (zie de 
paragrafen 1.2 en 1.3) beginnen. Het genereren van omzet en winst worden doelstellingen. 
Hij krijgt te maken met een groot aantal fiscale en financiële onderwerpen. Er is voor de IB- 
en VPB-ondernemer een aantal speciale fiscale en financiële faciliteiten (zie onderstaande 
tabel 13). 
Let op: In het rapport, dat de Commissie-Borstlap in het voorjaar 2020 over een forse 
herstructurering van de arbeidsmarkt, heeft uitgebracht wordt voorgesteld de fiscale 
faciliteiten van de (kleine) zelfstandige ondernemers op den duur op te heffen, omdat in de 
toekomst dezelfde basisrechten en (belasting)plichten voor werknemers én zzp’ers moeten 
gaan gelden. VNO-NCW wil de fiscale faciliteiten beperken tot “echte ondernemers” en de 
faciliteiten afschaffen voor “oneigenlijke” zelfstandigen. 

Tabel 13: overzicht fiscale en financiële faciliteiten ondernemer
2.2 Fiscale faciliteiten IB-
ondernemer

2.3 Fiscale faciliteiten ondernemer 
(IB en VPB)

2.4 Financiële faciliteiten 
ondernemer (IB en VPB): 
kredietverlening

2.2.1 startersaftrek; startersaftrek 
bij arbeids-ongeschiktheid*

2.2.2 zelfstandigen-aftrek*

2.2.3 aftrek voor speur- en 
ontwikkelingswerk (S&O)*

2.2.4. meewerkaftrek*

2.2.5. stakingsaftrek* 
 
2.2.6. MKB-winst-vrijstelling

2.2.7 Kleine 
Ondernemersregeling (KOR) 
(vervangen door de OVOB, zie 
2.3.7) 
 
2.2.8. willekeurige afschrijving 
bedrijfsmiddelen (starters)

2.2.9 oudedagsreserve (v/h FOR)** 
 
2.2.10 extra lijfrente-aftrek (bij 
staken onderneming)

2.3.1. kleinschalig-
heidsinvesteringsaftrek (KIA); 

2.3.2 energie-investeringsaftrek 
(EIA)

2.3.3 milieu-investeringsaftrek 
(MIA)

2.3.4 desinvesterings-bijtelling

2.3.5 innovatiebox 
 
2.3.6 herinvesteringsreserve en 
egalisatiereserve

2.3.7 omzetgerelateerde 
vrijstellingsregeling van 
omzetbelasting (OVOB). 

2.3.8 vrije afschrijving 
milieu-investeringen VAMIL: 
willekeurige afschrijving milieu-
bedrijfsmiddelen 

2.3.9 loonkostenvoordeel (LKV)

2.3.10 studiekosten en 
scholingsuitgaven

2.4.1. kredietverlening

2.4.2 investerings-mogelijkheden

2.4.3. andere 
financieringsvormen 

2.4.4. overheidsregelingen, 
ROM’s 
___________________
Toelichting : 2.4.1 t/m 2.4.4 
___________________

2.5 Financiële faciliteiten 
ondernemer (IB en VPB): 
subsidies en fondsen 
__________________ 
2.5.1. innovatie-kredieten

2.5.2 Innovatie-subsidies

2.5.3 WBSO, Wet bevordering 
speur- en ontwikkelingswerk

2.5.4 andere financiële 
faciliteiten

Toelichting : 2.2.1. tot/m 2.2.10 Toelichting : 2.3.1 t/m 2.3.10 Toelichting : 2.5.1 t/m 2.5.4
*Deze aftrekposten vormen samen de ondernemersaftrek 

**Is realiter niet aan de orde voor SPMS-deelnemers, omdat de (aftrekbare) premie die wordt betaald aan de 

Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) het bedrag van de reservering (zie paragraaf 2.2.9) 

(ruimschoots) overstijgt. 
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