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Waarom deze 
Whitepaper? 

Ben jij eigenaar van een Startup? Dan is deze Whitepaper 
interessant voor jou! In dit document hebben wij een aantal 
belangrijke bespaartips en belastingvoordelen op een rij gezet: 

 Zelfstandigen- en startersaftrek

 Verandering WKR (werkkostenregeling) 

 KOR (kleine ondernemersregeling) wordt OVOB

 Digitalisering

 Belastingmiddeling

 Subsidies



Kom je in 
aanmerking 
voor KIA?

Ben jij zelfstandige en voldoe jij aan een 
urencriterium van 1225 uur? 

Dan heb je recht op een standaardtarief van 7.280 euro 
zelfstandigenaftrek! Ook kom je hierbij in aanmerking voor extra 

startersaftrek indien: 

 Je recht op zelfstandigenaftrek

 Je de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de 
inkomsten belasting was 

 Je nog niet meer dan 2 keer hebt gebruik gemaakt van 
zelfstandigenaftrek

 Er in de afgelopen 5 jaar of in het afgelopen kalenderjaar geen 
sprake was van een geruisloze terugkeer van een BV. 

Heb je hier vragen over, of ben je benieuwd of jij ook in 
aanmerking komt voor deze aftrek? Neem vrijblijvend contact 

met ons op! 

Startersaftrek
& zelfstandigen-

aftrek

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/wanneer_bent_u_ondernemer_voor_de_inkomstenbelasting/wanneer_bent_u_ondernemer_voor_de_inkomstenbelasting


Verandering WKR 
(werkkostenregeling) 
Met de werkkostenregeling (WKR) kunnen werkgevers onbelaste 
vergoedingen aan werknemers geven. Met deze regeling hoef je geen 
loonbelasting te betalen binnen een vastgestelde vrije ruimte. Dit kan 
je bijvoorbeeld gebruiken over kosten van kerstpakketten, 
fitnessabonnementen en bedrijfsuitjes. Ook als DGA kun je gebruik 
maken van deze regeling. 

Vanaf 2020 wordt deze vrije ruimte verbreed. Dat betekent dat je als 
werkgever tot 2.000 euro meer aan onbelaste vergoedingen kan geven!

Momenteel mag je onbelast vergoedingen geven als het bedrag binnen 
de marge van 1,2% van de totale loonsom blijft. Deze totale loonsom 
bereken je door alle jaarlonen plus sociale premies per werknemer bij 
elkaar op te tellen. 

Vanaf 2020 wordt de vrije ruimte van 1,2% uitgesplitst in twee 
verschillende vrije ruimtes. Zo geldt een vrije ruimte van 1,7% tot een 
totale loonsom van 400.000 euro. Voor het bedrag boven deze 400.000 
euro geldt een vrije ruimte van 1,2%. Hiernaast zie je een voorbeeld van 
vrijstelling bij een totale loonsom van 500.000 euro.



Kom je in 
aanmerking 
voor KIA?

De nieuwe kleine ondernemersregeling 
Vanaf 1 januari verandert de kleine ondernemersregeling (KOR) in een omzet 

gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB). Dit brengt andere regels 
met zich mee voor kleine ondernemingen die in aanmerking komen voor 

vrijstelling van omzetbelasting (btw). 

In tegenstelling tot de KOR wordt vrijstelling bij de OVOB-regeling berekend op 
basis van omzet. Is jouw jaarlijkse omzet niet meer dan €20.000*? Dan heb jij 

recht op vrijstelling van af te dragen btw en hoef je dus ook geen btw-aangifte 
meer te doen. 

Had jij al vrijstelling van administratieve verplichtingen? Dan gaat de 
Belastingdienst ervan uit dat jij de regeling wilt toepassen, en ontvang je hier 

nog een brief over. 

Een ander belangrijk verschil is dat je als rechtspersoon (BV, NV, stichting etc.) 
ook een beroep kunt doen op de OVOB. Bij de KOR was de regeling slechts van 

toepassing op eenmanszaken en andere natuurlijke personen.

Lees meer over de nieuwe kleine ondernemersregeling

*let op! momenteel is door de regering vastgesteld dat dit bedrag €20.000 is, maar 
dit kan nog veranderen.

Van KOR 
naar 

OVOB

https://www.sfaa.nl/de-nieuwe-kleine-ondernemersregeling-kor-wat-verandert-er-voor-jouw-belastingaangifte/


Kom je in 
aanmerking 
voor KIA?

De eerste stap naar kostenbesparing? Inzicht! 

Heb jij inzicht in de kostenstructuur van je bedrijf? Weet je precies hoeveel je maandelijks uitgeeft aan bijvoorbeeld 
licenties? Of hoeveel je investeert? Grote kans dat je dit niet precies weet. Dat is helemaal niet zo vreemd; wel zonde. 

Want zo lopen veel ondernemers inkomsten mis. Door zoveel mogelijk te automatiseren en te digitaliseren kun jij 
inzicht creëren en geld besparen. Een gedigitaliseerde administratie is hierbij de eerste stap.

Een digitale administratie kent vele voordelen: 

1. Inzicht. 
Hoeveel komt er per maand binnen en hoeveel gaat eruit? Je checkt het met een paar muisklikken.

2.Tijdbesparing. 
Scan je bonnetjes met je smartphone en verwerk ze direct.

3. Goedkoper. 
Online boekhouden is sneller en efficiënter voor je online boekhouder. Daardoor betaal je minder.

4. Samenwerken met je boekhouder. 
Je kunt tegelijk inloggen zodat je online boekhouder live met je mee kan kijken.

5. Handige koppelingen. 
Koppel gemakkelijk je bankrekening, klanten, leveranciers of de Kamer van Koophandel aan je boekhouding.

6. Altijd en overal beschikbaar.
Voer je bonnetjes in tijdens het reizen, check onderweg je bedrijfsfinanciën of neem je gegevens mee naar een klant.

7. Back-ups en automatisch updaten. 
Geen paniek als je computer crasht, jouw online administratie staat nog online.

8. Geen papierwerk. 
Alle gegevens zijn digitaal beschikbaar dus de multomappen mogen de deur uit

9. Makkelijk digitaal factureren. 
Een verkoopfactuur is binnen een minuut gemaakt en kun je direct digitaal versturen naar de klant.

10. Veilig. 
Jouw data worden vergrendeld en op verschillende servers opgeslagen.

11. Modern. 
Andere ondernemers werken steeds meer in de cloud dus samenwerken gaat een stuk makkelijker.

Digitalisering



Belastingmiddeling

Als beginnende ondernemer kan het zijn dat je 
inkomen de afgelopen jaren een groot stuk is 
gestegen. Dan kan het super interessant zijn om 
middeling aan te vragen bij de belastingdienst. 

Bij middeling wordt een gemiddelde inkomen 
genomen van drie aangesloten kalenderjaren, en zou 
het kunnen zijn dat je dus minder belasting hoeft te 
betalen. 

Lees meer over belastingmiddeling

https://www.sfaa.nl/het-middelen-van-belasting-over-inkomen/


Subsidies: 
WBSO

De WBSO subsidie wordt ook wel de R&D subsidie genoemd. Met 
deze subsidie wil de Nederlandse overheid innovatie in het 
bedrijfsleven stimuleren. De WBSO subsidie compenseert 
loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en 
ontwikkelingswerk (S&O). Je ontvangt hierbij geen subsidie in de 
vorm van betaling door de overheid. 

In praktijk betekent dit dat je minder loonheffing hoeft af te dragen 
aan de Belastingdienst. Voor 2019 heeft het kabinet een budget van 
maar liefst € 1.205 miljoen gereserveerd. Een extra stimulans om je 
doelen als ondernemer en innovator dus te verwezenlijken! Wil jij 
weten of je in aanmerking komt? Lees meer over de WBSO subsidie

De berekening van jouw financiële voordeel met WBSO is 
verschillend voor bedrijven en zzp’ers. Voor ZZP’ers die minimaal 500 
S&O-uren per jaar maken, is er een vaste aftrek (de S&O-aftrek) van 
€ 12.623,- voor de aangifte inkomstenbelasting. Voor startende 
ZZP’ers is er daarnaast ook een extra aftrek van € 6.315,-.

Voor bedrijven is er de S&O-afdrachtvermindering die je als volgt 
kunt berekenen: ((S&O-uren x S&O-uurloon) + (forfaitair bedrag of 
begrote kosten en uitgaven)) x percentage. Voor bedrijven gelden er 
twee schijven met een verschillend voordeelpercentage voor alle 
S&O-kosten. Kijk dus goed in welke schijf jij als ondernemer valt. 
Natuurlijk helpt SFAA graag bij het berekenen van jouw fiscale 
voordeel!

https://www.sfaa.nl/wbso-subsidie-in-2019/


Wil jij jouw Startup laten groeien? SFAA helpt!
Wil jij al jouw financiële zaken op orde hebben zodat niets de groei van jouw bedrijf in de weg staat? Besteed je 

administratie uit aan SFAA Administratiekantoor Amsterdam! Of heb je vragen? Wij zijn volledig 
gespecialiseerd in het ontzorgen en adviseren van Start- en Scale-ups en helpen je graag!

Bovendien onderhouden we goed contact met de Belastingdienst. Zijn er problemen of misstanden dan 
kunnen we snel schakelen. En dat is super handig voor jou.

Stuur een vrijblijvende mail naar info@sfaa.nl of vraag een gratis adviesgesprek aan. Je krijgt snel een passend 
antwoord!

Liever direct contact? Bel ons dan op +31 20-2610723. 
Onze financiële helden staan je graag te woord!

mailto:info@sfaa.nl
https://www.sfaa.nl/adviesgesprek-aanvragen/
https://www.sfaa.nl/contact/

