8 x ZZP Belastingtips
Direct toepasbare belastingtips voor ZZP’ers, aangeboden
door Linked Boekhouding, de ZZP Boekhouder.
Bel of mail voor toepassing in jouw situatie
088-6908800 of info@linkedboekhouding.nl

01. Declareer 19 ct voor alle zakelijke kilometers
Je mag alle gemaakte zakelijke kilometers (gemaakt met je privéauto, fiets, trein, lopend of
carpoolend) van je winst aftrekken. Dit zijn niet alleen kilometers naar je opdrachtgever,
maar ook naar je boekhouder, bezoek van een congres, netwerkevent, etcetera.

02. Aftrek BTW kosten privéauto
Gebruik je je privéauto ook zakelijk, dan kun je voor het zakelijke deel de BTW op
brandstofkosten, onderhoudskosten en reparatiekosten aftrekken.

03. Zakelijk mobiel abonnement
Zet het abonnement van je mobiel op naam van je eenmanszaak. Je kunt dan onbeperkt de
BTW aftrekken en de kosten van je winst. Met een privé abonnement is dat lastiger.

04. Vergeet nooit meer je BTW aangifte
Als startende ondernemer kun je je via een sms laten herinneren aan de BTW aangifte.
Stuur je telefoonnummer en BTW nummer naar smsalert@belastingdienst.nl. Je kunt via de
beveiligde omgeving van de belastingdienst ook aangeven dat je een alert via de mail wilt.

05. Benut niet gebruikte zelfstandigenaftrek
Niet benutte zelfstandigenaftrek bij een lage winst blijft 9 jaar lang verrekenbaar.

06. Aftrek BTW bonnetjes zonder bedrijfsnaam
Soms heb je een zakelijke aankoop waarvan je alleen een (kassa)bon hebt zonder je
bedrijfsnaam. Van dit soort kosten is BTW alleen aftrekbaar voor bedragen onder de € 100.

07. Tankpas of bankpas voor brandstofbetalingen
De BTW op brandstofbonnen is alleen aftrekbaar als je betaalt met een tankpas op naam
van je eenmanszaak of een zakelijke bankpas.

08. Trek energiekosten af van je werkruimte thuis
Energiekosten van apparatuur die op de ondernemingsbalans staan zijn aftrekbaar van je
winst. Ook de BTW van je energierekening kun je (voor het oppervlak van je werkruimte)
aftrekken.
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