
Fiscale faciliteiten IB ondernemer

35

2.2 Fiscale faciliteiten IB ondernemer

Tabel 14: samenvattend overzicht faciliteiten IB-ondernemer 
Faciliteit Voorwaarden Bedragen 2020 

2.2.1 Startersaftrek Drie keer aftrekbaar in de eerste 5 jaar van de onderneming, 
indien  
- recht op zelfstandigenaftrek,  
- in de 5 jaar voorafgaand aan het betrokken belastingjaar 
niet vaker dan 2 keer van de zelfstandigenaftrek gebruik ge-
maakt en in die periode tenminste één jaar geen ondernemer

€ 2.123

Startersaftrek bij 
arbeidsongeschik-
theid

Start vanuit een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid 
en minimaal 800 uur per jaar voor het bedrijf werkzaam 
(het zogenaamde verlaagd urencriterium)

aftrek van  
€ 12.000,  
€ 8.000 en  
€ 4.000 voor het 
eerste, resp. tweede 
en derde jaar. 

2.2.2 Zelfstandigen 
aftrek

- beroepspraktijk voor eigen rekening en risico;  
- nog geen AOW-leeftijd  
- minimaal 1225 uur in de onderneming (per kalenderjaar!) 
werkzaam  
- en meer dan 50% van zijn werkuren aan de onderneming 
besteed (Deze laatste voorwaarde geldt niet, als u in één 
van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer was) 
Indien ouder dan AOW-leeftijd:

 € 7.030 

€ 3.515

2.2.3 Aftrek voor 
speur- en ontwikke-
ling (S&O) + 

aanvullende aftrek 
voor starters

- voldoen aan urencriterium 
- in het kalenderjaar minimaal 500 uur besteed aan het 
werk, dat door de overheid is aangemerkt als speur- en 
ontwikkelingswerk.  
-aanvullende eisen voor starters

 € 12.980 

€ 6.494

2.2.4 Meewerkaf-
trek

- voldoen aan het urencriterium (1225 uur + 50% aan on-
derneming besteed) 
- meewerkend partner minimaal 525 uur werkzaam  
- geen vergoeding of een vergoeding tot  
€ 5.000 voor meewerkend partner

Percentage  
(0 % t/m. 4%) van de 
winst afhankelijk van 
het aantal meegew-
erkte 
uren (tabel 15)

2.2.5 Stakingsaf-
trek

Aftrekpost winst bij staken onderneming € 3.630

2.2.6 MKB-winst-
vrijstelling

Geldt ook voor ib-ondernemers, die niet aan het urencrite-
rium voldoen. 
De MKB-winstvrijstelling geldt ook bij negatieve winst = 
verlies. In dat laatste geval wordt het verrekenbare verlies 
verminderd.

14% van de winst ná 
ondernemers-aftrek

2.2.7 Kleine on-
dernemersregeling 
BTW (KOR)

Belastingvermindering op het te betalen BTW-bedrag. 
Is vervallen per 1 januari 2020 en vervangen door de 
omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting 
(OVOB) (zie paragraaf 2.3.7)

2.2.8 Willekeurige 
afschrijving (al-
leen voor startende 
ondernemers

Van bedrijfsmiddelen, die na de start van de onderneming 
(en in het aanloopjaar daarvóór) zijn ingekocht. Geen min-
imumbedrag.

Maximum: idem als 
in de KIA-regeling 
(tabel 16.)

2.2.9 Oudedags-
reserve* (v/h FOR, 
fiscale oudedagsre-
serve)

Reservering van een deel van de winst (waardoor niet be-
lastbaar voor de ib) als oudedagsvoorziening

9,44% van de winst 
met een maximum 
€ 9.218

2.2.10 Extra (lij-
frente) aftrek (bij 
staken onder-
neming) 

Aftrekpost van stakingswinst vanwege storting lijfrente 
(lijfrentepremieaftrek) 

lijfrentepremieaftrek 
is beperkt tot het be-
drag van de staking-
swinst en een aantal 
andere maxima 

*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 (ruimschoots) overstijgt.
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Zelfstandige ib-ondernemers kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de 
ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van 
2.2.1 startersaftrek; startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. 
2.2.2. zelfstandigenaftrek 
2.2.3. aftrek voor speur- en ontwikkeling 
2.2.4. meewerkaftrek 
2.2.5. Stakingsaftrek 
 
2.2.1. Startersaftrek 
Een ondernemer die in één van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was 
en bij hem in die periode niet meer dan twee maal zelfstandigenaftrek is toegepast, kan de 
zelfstandigenaftrek in 2020 verhogen met € 2.123. Ondernemers ouder dan de AOW-leeftijd 
mogen 50% (dus € 1.062) aftrekken.  
 
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 
Er is ook een startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Hierbij geldt de regeling dat de 
ondernemer een onderneming vanuit een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid start 
en minimaal 800 uur per jaar voor het bedrijf werkzaam is (het zogenaamde verlaagd 
urencriterium), kan 2020 rekenen op een startersaftrek van € 12.000, € 8.000 en € 4.000 voor 
het eerste, resp. tweede en derde jaar. De aftrek kan niet hoger zijn dan de genoten winst.  
 
2.2.2. Zelfstandigenaftrek 
Een ondernemer heeft de mogelijkheid van zelfstandigenaftrek. Deze zelfstandigenaftrek  
(in 2020 € 7.030) is een aftrekpost bij de berekening van het belastbare inkomen op het 
aangiftebiljet.  
De ondernemer komt in aanmerking voor de (standaard) zelfstandigenaftrek, indien hij 
zijn bedrijf of beroepspraktijk voor eigen rekening en risico voert, nog niet de AOW-
leeftijd heeft bereikt, minimaal 1225 uur in de onderneming (per kalenderjaar!) werkzaam 
is (urencriterium) en meer dan 50% van zijn werkuren aan de onderneming besteedt. 
(Deze laatste voorwaarde geldt niet, als men in één van de vijf voorafgaande jaren geen 
ondernemer was) 
 
In 1225-urenregeling (tenminste 24 uur per week) worden de declarabele uren van de 
werkzaamheden geteld. Maar ook de tijd, die wordt besteed aan woon/werkverkeer (file-
tijd!), dienstreizen (incl. reis- en wachttijd en verblijfsduur), administratief werk, plannen 
opstellen , inkoop van materialen, netwerken onderhouden, het ontwikkelen en onderhoud 
van een website en cursussen en opleidingen ten behoeve de beroepsuitoefening etc. wordt 
meegeteld. Wordt het aantal uren b.v. door ziekte, arbeidsongeschiktheid niet gehaald, dan 
is er geen recht op zelfstandigenaftrek. Dat geldt niet voor de niet-gewerkte uren vanwege 
zwangerschap over totaal 16 weken: die tellen dus wel als gewerkte uren mee. 
 
Voor het urencriterium gelden alleen de feitelijk gewerkte uren. Bij een inspectie van de 
belastingdienst moet kunnen worden aangetoond, dat aan het urencriterium is voldaan. 
Een goede uren-administratie is daarom essentieel. Een globaal overzicht is niet voldoende. 
Uren, besteed aan sociale media, bv. om de concurrentie te volgen, vallen ook binnen het 
criterium, als duidelijk is, dat deze uren ten behoeve van de onderneming zijn besteed.
Let op: door de coronacrisis (bijlage 6.1.1) zal de belastingdienst voor de ondernemers, die 
door die crisis zijn getroffen, ervan uitgaan, dat zij tijdens die periode tenminste 24 uur per 
week hebben gewerkt, hoewel dat in werkelijkheid niet het geval is geweest 
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De zelfstandigenaftrek (oorspronkelijk € 7.280) wordt tot 2028 met € 250 per jaar (in het 
laatste jaar met € 280) tot € 5.000 in 2028 afgebouwd  
Een ondernemer, die in het kalenderjaar 2020 ouder is dan de AOW leeftijd mag 50 % van 
de zelfstandigenaftrek dus in 2020 € 3.515 in mindering brengen. De afbouw is € 125 (in 
het laatste jaar € 140) per jaar tot € 2.500 in 2028 
Let op: zelfstandigenaftrek is alleen mogelijk, als er winst wordt gemaakt. Is de winst lager 
dan de aftrek, dan kan alleen dat bedrag worden afgetrokken en komt het niet afgetrokken 
deel van de zelfstandigenaftrek voor aftrek in het jaar daarop in aanmerking.  
Uitzondering op deze regel is in het geval, dat er ook startersaftrek is. Dan is zowel de 
startersaftrek als de volledige zelfstandigenaftrek, dus ook bij verlies, mogelijk! 
 
2.2.3 Aftrek voor speur- en ontwikkeling 
De aftrek voor speur- en ontwikkeling geldt voor ondernemers die aan het urencriterium 
voldoen en in het kalenderjaar minimaal 500 uur hebben besteed aan het werk dat 
door de overheid is aangemerkt als speur- en ontwikkeling én in het bezit zijn van een 
speur- en ontwikkelingswerkverklaring (S&O-verklaring) van RVO.nl (zie paragraaf 2.5.3). 
In de verklaring staat, dat de door de ondernemer opgegeven werkzaamheden onder 
speur- en ontwikkelingswerk vallen. De inspecteur kan om een gedetailleerde urenstaat 
(gewerkte uren en precieze werkzaamheden) ter onderbouwing van die 500 uur vragen! 
(ECLI:NL:RBNNE:2018:1429). De aftrek bedraagt in 2020 € 12.980.
Indien de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren géén 
ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan twee maal de aftrek voor speur- 
en ontwikkelingswerk is toegepast, wordt de aftrek speur- en ontwikkelingswerk verhoogd 
(extra aftrek S&O-starters) met € € 6.494 in 2020.  
Let op: VPB-ondernemers met personeel kunnen bij de ontwikkeling van technisch nieuwe 
producten en technisch wetenschappelijk onderzoek een beroep doen op de regeling 
afdrachtvermindering loonheffing: zie paragraaf 2.5 (WBSO) 

2.2.4 Meewerkaftrek 
De partner kan meewerken in de onderneming. Als er een (formele) gezagsverhouding 
bestaat tussen de ondernemer en de partner wordt de partner als werknemer (met het 
voordeel van de werknemersverzekeringen) beschouwd, hoewel die gezagsverhouding 
niet natuurlijk of vanzelfsprekend lijkt. Indien de vergoeding aan de partner niet meer 
is dan € 5000, behoeft deze over de vergoeding geen inkomstenbelasting te betalen. De 
ondernemer kan een vergoeding niet als kosten aftrekken (art. 3.16,lid 4 Wet IB 2001). 
Indien dit niet het geval is, kan, als aan de hierna te noemen voorwaarden wordt voldaan, 
de meewerkaftrek worden toegepast. Er geldt een meewerkaftrek voor de ondernemer, die 
aan het urencriterium voldoet. De meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal uren, dat de 
partner gedurende het kalenderjaar aan de onderneming besteedt.  
 
Tabel 15: Meewerkaftrek in 2020 
Aantal uren gelijk aan of meer dan Maar niet meer dan Bedraagt de meewerkaftrek het volgende % 

van de winst
0 525 0 
525 875 1,25
875 1225 2 
1225 1750 3 
1750 ----- 4 

Ingeval de praktijk van de ondernemer onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband 
met de partner of directe familie, dan geldt boven het urencriterium een aanvullend criterium, 
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de gebruikelijkheidstoets. Bij deze toets wordt beoordeeld of het geheel van de werkzaamheden 
van de partner binnen het samenwerkingsverband als gebruikelijk of ongebruikelijk wordt 
beschouwd. Van een ongebruikelijk samenwerkingsverband is er sprake, indien de uren van de 
partner hoofdzakelijk (d.w.z. tenminste 70 %) als ondersteunend moeten worden aangemerkt. 
Criterium daarbij is, dat ondersteunende werkzaamheden activiteiten zijn, die niet als 
hoofdactiviteit van de onderneming worden beschouwd. In dat geval tellen deze uren niet mee 
voor het urencriterium.  
Bij het gezamenlijk uitoefenen door een echtpaar van een onderneming, waarbij de ene 
partner 1 300 uur aan werkzaamheden als ondernemer en de andere partner 900 uur aan 
werkzaamheden als ondernemer en 400 uur aan de administratie besteedt, voldoen beide 
partners aan de gebruikelijkheidstoets. Er is geen sprake van een zeer ongelijke verdeling van 
werkzaamheden. Dat zou wel het geval zijn indien de ene partner 1 300 uur als ondernemer 
werkzaam is, terwijl de andere partner geen ondernemer is en uitsluitend de administratie 
verzorgt. Een dergelijk samenwerkingsverband wordt door de fiscus als ongebruikelijk 
beschouwd. Het is aan de belastingplichtige om aan de fiscus, al dan niet op verzoek van de 
inspecteur, aannemelijk te maken, dat er van een gebruikelijk samenwerkingsverband sprake is. 
Als een praktijk twee eigenaren heeft en ook twee meewerkende partners, dan mag de praktijk, 
bij 1.750 uren of meer, niet maximaal 4 %, maar 8 % aftrekken.

2.2.5 Stakingsaftrek 
Onderdeel van de ondernemersaftrek is ook de (eenmalige) stakingsaftrek van € 3.630 (in 
2020). Die geldt voor de ondernemer die in het kalenderjaar winst behaalt met of bij het 
staken van zijn beroepsuitoefening of bedrijf/eenmanszaak of een of meer ondernemingen, 
waaruit hij als ondernemer (maat; vennoot) winst geniet. De stakingsaftrek kan maar 
één keer worden toegepast, dus als de medisch specialist bij het staken van zijn (eerdere) 
praktijk hiervan gebruik heeft gemaakt, kan dat niet meer bij een volgend staken

2.2.6. MKB-winstvrijstelling
In de inkomstenbelasting geldt een MKB-winstvrijstelling. Deze winstvrijstelling heeft de 
vorm van een vrijstelling van 14 % in 2020 van de belastbare winst van ondernemers. Dit 
is de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. 
De MKB-winstvrijstelling geldt ook bij negatieve winst( = verlies). In dat laatste geval wordt 
het verrekenbare verlies verminderd.
Let op: de aftrekbare bedragen vanwege de zelfstandigenaftrek, aftrek S&O, meewerkaftrek, 
startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek én de MKB-winstvrijstelling (zie de 
eerdere parafen 2.2.1 tot en met 2.2.6) worden vanaf 2020 in stappen verlaagd van 51,75% 
in 2019 naar het basistarief van 37,05% in 2023.  
De percentages aftrektarief vanaf 2019 zijn: 2019: 51,75; 2020: 46,00; 2021: 43,00; 2022: 
40,00; 2023: 37,05 
Let op: deze percentages gelden ook voor de hypotheekrenteaftrek, leningen van startende 
ondernemers (durfkapitaal) én de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). 
De percentages gelden ook voor de persoonsgebonden aftrek (betaalde partneralimentatie; 
uitgaven voor specifieke zorgkosten – zie paragraaf 5.1.1- studiekosten en andere 
scholingsuitgaven (tot 2021) – zie paragraaf 2.3.10 - giften en uitgaven voor tijdelijk 
verblijf ernstig gehandicapten) 

2.2.7 Kleine Ondernemersregeling (KOR)
De kleine ondernemersregeling is per 1 januari 2020 vervangen door de omzetgerelateerde 
vrijstelling van omzetbelasting (OVOB) (zie paragraaf 2.3.7)  
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2.2.8 Willekeurige afschrijving (alleen voor startende ondernemer) 
De ondernemer (eenmanszaak; maatschap; vof; cv) die voldoet aan de voorwaarden van 
de startersaftrek (zie paragraaf 2.2.1) mag zelf bepalen, hoe en wanneer (willekeurig!) 
hij bedrijfsmiddelen afschrijft die na de start van de onderneming (en in het aanloopjaar 
daarvóór) zijn ingekocht. Het gaat dan alleen om bedrijfsmiddelen die niet in 
aanmerking komen voor investeringsaftrek (zie de paragrafen 2.3.1 t/m 2.3.3.). De 
investeringen zijn wel gebonden aan een maximumbedrag per jaar, dat ook geldt voor de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) (zie paragraaf 2.3.1, tabel 16), maar niet aan het 
KIA-minimumbedrag van € 2.400 (2020). 
Mocht het totale investeringsbedrag hoger zijn dan het maximumbedrag, dan kan men zelf 
de bedrijfsmiddelen kiezen die men willekeurig wil afschrijven.  

2.2.9 Oudedagsreserve (v/h FOR, fiscale oudedagsreserve) 
De medisch specialist als IB-ondernemer kan uit de in een kalenderjaar genoten of 
uitgekeerde winst aan zijn eigen bedrijf over dat jaar een bedrag reserveren voor de 
oudedagsreserve (v/h FOR, fiscale oudedagsreserve). De praktijk moet dus wel winst maken 
of winst uitgekeerd krijgen. Bij verlies is geen dotatie aan de oudedagsreserve mogelijk.
De oudedagsreserve is een faciliteit voor de ondernemer persoonlijk. Als de partner in de 
praktijk meewerkt, mag hij/zij ook een oudedagsreserve voor hem/haar reserveren
De dotatie aan de oudedagsreserve is een aftrekpost ten laste van de winst, zodat er minder 
inkomstenbelasting betaald behoeft te worden. Maar als later de oudedagsreserve wordt 
uitgekeerd, wordt er alsnog inkomstenbelasting over het uitgekeerde bedrag geheven.
De toevoeging aan de oudedagsreserve over een kalenderjaar 2020 bedraagt 9,44% van de 
winst, maar niet meer dan € 9.218  
Let op: De toevoeging moet worden verminderd met de ten laste van de winst gekomen 
pensioenpremies (aan de SPMS), om welke reden de toevoeging in de meeste gevallen bij de 
ondernemer die deelnemer is aan de SPMS-pensioenregeling, niet meer mogelijk is (zie tabel 
22 met het overzicht van de te betalen SPMS-pensioenpremies)   
 
Het totale bedrag van de oudedagsreserve dat moet worden vermeld op de balans, mag 
niet hoger zijn dan het bedrijfsvermogen. Of anders gezegd: het bedrijfsvermogen moet 
hoger zijn dan de oudedagsreserve. Het bedrijfsvermogen is de boekwaarde van de 
onderneming, verminderd met andere reserveringen, waarvoor belastingaftrek is genoten. Is 
het bedrijfsvermogen lager dan de oudedagsreserve, dan mogen er geen dotaties meer aan 
de oudedagsreserve plaatsvinden, tot het moment, dat het bedrijfsvermogen weer boven het 
niveau van de oudedagsreserve is. 
Let op: de oudedagsreserve is een vorm van belastinguitstel. Op de door de ondernemer 
opgebouwde reserve rust een belastingclaim. Op het moment dat met de praktijk wordt 
gestopt, dient met de fiscus te worden afgerekend, waarbij het vrijgekomen bedrag 
waarschijnlijk in het hoogste IB-tarief van 49,5 % (2020) valt. Wel moet worden rekening 
gehouden met de MKB-winstvrijstelling van 14%/. De afrekening met de fiscus kan worden 
uitgesteld, indien met het geld een lijfrente wordt gekocht (zie verder paragraaf 5.2.3)  
Let op: het geld voor de oudedagsreserve moet ook werkelijk “opzij worden gezet”. Wie 
de verleiding niet kan weerstaan het gereserveerde geld te gebruiken voor een grote 
aankoop (b.v. een auto), kan bij de afrekening met de fiscus worden geconfronteerd met 
een belastingaanslag over de (in de jaarrekening vermelde gereserveerde) oudedagsreserve, 
welke reserve dan onvoldoende is om de belasting te betalen (doordat deze immers is 
gebruikt voor de aankoop van goederen). Wie het geld aanwendt voor de aankoop van 
onroerend goed, waarvan zeker is dat deze in waarde zal stijgen en bij verkoop meer dan 
het aankoopbedrag zal opleveren, loopt minder risico. 
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Let op: bij een faillissement van het bedrijf gaat de oudedagsreserve verloren! 

2.2.10 Extra lijfrenteaftrek bij staken onderneming
De ondernemer/medisch specialist, die zijn praktijk staakt, kan tevens gebruik maken van 
de mogelijkheid de behaalde stakingswinst (en de eventueel opgebouwde oudedagsreserve) 
aan te wenden voor de aankoop van een lijfrente. Indien dit het geval is, kan de ondernemer 
gebruik maken van een extra lijfrentepremieaftrek in box 1. De stakingswinst wordt dan 
belastingvrij gebruikt voor de aankoop van een lijfrenteverzekering. Belastingvrij betekent 
dat de koopsom van de lijfrenteverzekering kan worden afgetrokken van de belastbare 
winst. De hoogte van het maximum bedrag dat kan worden afgetrokken, is afhankelijk van 
o.a. de leeftijd (zie verder paragraaf 3.1.3). 
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