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Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor 

informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt van 

helder accountancy, belasting advies en consultancy geen enkele 

aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen 

gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen. 

 



 
 
 

 2

Structuur fiscale stelsel 

De inkomstenbelasting wordt geheven over het door de belastingplichtige genoten 

belastbaar inkomen uit: 

− werk en woning (box I) 

− aanmerkelijk belang (box II) 

− sparen en beleggen (box III) 

het zogenaamde  boxensysteem 

 

Structuur belastbaar inkomen/verzamelinkomen 

 € 

− Belastbaar winst uit onderneming 

− Belastbaar loon 

− Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden 

− Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen 

− Belastbare inkomsten uit eigen woning 

− Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen 

− Negatieve persoonsgebonden aftrekposten 

− Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 

− Uitgaven voor kinderopvang 

− Persoonsgebonden aftrek 

 --------------- 

Box I (tarief tot 52%)                                                                                       

                                                                                                       ========= 

 

− Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang 

 

Box II (tarief 25%)                                                                                  

                                                                                                                                                 ========= 
 

− Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen 

 

Box III (tarief 30% over forfaitair inkomen van 1,63% - 5,39% van  

de vermogensgrondslag)                                           

                                                                                                       ========= 

 

Totaal verzamelinkomen (box I / box II / box III)      

                                                                                                       ========= 
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Belasting over box I, box II en box III 

 

Af:  Heffingskortingen 

                                                                                                       ----------------

Verschuldigde inkomstenbelasting  

                                                                                                       =========
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Tarieven in de boxen 

Het huidige belastingstelsel bestaat uit drie verschillende inkomensboxen met 

afwijkende tarieven. De tarieven in de diverse boxen zijn als volgt: 

 

Box I 

Het belastingtarief in box I is progressief en is als volgt weer te geven. 

 

Gecombineerd belasting- en premietarief 2017 (€) 

 

Bij een inkomen in box I van: 

 

bedraagt de belasting- en premieheffing het in 

kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met 

het bedrag berekend door het in kolom IV 

vermelde percentage te nemen van het gedeelte 

dat het in kolom I vermelde bedrag te boven 

gaat 

 

 > ≤ heffing over bedrag 

van  de schrijven 

 

waarvan 

premies 

waarvan 

belasting 

 I II III IV   

Tot 65 jr. - 19.982 7.303 36,55% 27,65% 8,90% 

 19.982 33.791 12.937 40,80% 27,65% 13,15% 

 33.791 67.072 26.515 40,80% 0% 40,20% 

 67.072 -  52% 0% 52% 

       

Vanaf 65 

jr.  

- 19.982 3.726 18,65% 9,75% 8,90% 

 19.982 33.791 6.888 22,90% 9,75% 13,15% 

 33.791 67.072 20.466 40,80% 0% 40,80% 

      67.072 -  52% 0% 52% 

 

Box II 

Het belastingtarief in box II bedraagt 25% 

 

Box III 

Het belastingtarief in box III bedraagt 30% 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 5

Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden 

 

Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden is het gezamenlijk bedrag van het 

resultaat uit een of meer werkzaamheden die geen belastbare winst uit onderneming 

of belastbaar loon uit dienstbetrekking genereren.  

 

Onder overige werkzaamheden wordt ook gerekend het rendabel maken van een 

vermogensbestanddeel die door een belastingplichtige ter beschikking wordt gesteld 

aan een onderneming van andere belastingplichtigen die tot het huishouden behoren 

van de eerstgenoemde belastingplichtige, dan wel ter beschikking wordt gesteld aan 

de eigen besloten vennootschap, uitgezonderd de personenauto. 

 

Met name freelance-inkomsten worden in het algemeen als resultaat uit overige 

werkzaamheden aangemerkt. Deze inkomsten zijn dan niet aan loonheffing 

onderworpen. Dit betekent dat de belastingplichtige zelf dient zorg te dragen voor 

juiste belastingafdracht. 

 

Op deze inkomsten is een aantal kosten en lasten aftrekbaar, waarbij rekening dient 

te worden gehouden met de fiscale regels.  
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Winst uit onderneming 

 

Waarneeminkomsten kunnen in een aantal gevallen als winst uit onderneming worden 

aangemerkt. 

 

Voor een zelfstandig gevoerde praktijk geldt dat de inkomsten die hieruit worden 

gegenereerd als winst uit onderneming worden aangemerkt en dienovereenkomstig 

worden belast. 

 

De hierbij behorende aspecten worden hierna beknopt besproken. 

 

1. Ondernemer en onderneming 

Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, waarmee 

beoogd wordt door deelneming aan het maatschappelijk productieproces winst te 

behalen. Bij de beoordeling of sprake is van een onderneming zijn de feiten bepalend. 

Tevens is van belang of de belastingplichtige aansprakelijk kan worden gesteld voor 

de aangegane verplichtingen.  

 

Bij de beoordeling van het ondernemerschap kan rekening worden gehouden met een 

aantal factoren, bijvoorbeeld: 

- het aantal patiënten of waarneemopdrachten; 

- het duurzame karakter van de waarneemopdrachten en werkzaamheden; 

- de omvang van de werkzaamheden; 

- de omvang van de omzet; 

- de omvang van investeringen (geen bepalende factor bij zelfstandig beroep); 

- de presentatie en bekendheid naar buiten toe, en 

- het lopen van debiteuren- en ondernemingsrisico. 

 

Deze lijst van factoren is geen uitputtende. Het gewicht van de factoren is sterk 

wisselend. De grens tussen het drijven van een onderneming en het verrichten van 

overige werkzaamheden is niet scherp te trekken. Het waarnemen op zich zelf leidt, 

niet altijd tot een onderneming, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van 

duurzaamheid. Naarmate er meer factoren (zoals hierboven vermeld) van toepassing 

zijn zal ondernemerschap duidelijker aantoonbaar zijn. 

 

In het nieuwe belastingstelsel is de eis dat de ondernemer rechtstreeks verbonden 

moet zijn voor verbintenissen die de onderneming aangaat (bijvoorbeeld 

aansprakelijkheid voor schulden van de onderneming). 
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2. Winst 

Tot de winst uit onderneming behoren alle voordelen en nadelen die bij de uitoefening 

van de praktijk worden verkregen c.q. behaald. 

 

De jaarwinst moet worden bepaald overeenkomstig goed koopmansgebruik. Daarbij is 

met name van belang het realiteitsbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het 

voeren van een bestendige gedragslijn. In het kort gezegd betekent dit dat de 

jaarwinst moet worden vastgesteld aan de hand van een stelsel dat is gegrond op 

bedrijfseconomische inzichten, overeenkomstig de fiscale wetgeving. 
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3. Afschrijving 

Op de aanschaf- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen kan afschrijving 

plaatsvinden. Deze afschrijvingen verlagen de belastbare winst.  

 

Bij afschrijving moet rekening worden gehouden met de economische levensduur en 

de restwaarde van het bedrijfsmiddel. De economische levensduur betreft het aantal 

jaren dat het bedrijfsmiddel binnen de onderneming kan worden aangewend om 

positieve inkomsten te genereren. De restwaarde is de minimale waarde van het 

bedrijfsmiddel waarbij nog een positief duurzaam rendement (inkomen) met het 

bedrijfsmiddel kan worden bereikt. 

 

Op sommige bedrijfsmiddelen kan geen afschrijving plaatsvinden, bijvoorbeeld grond. 

De aanschafkosten van grond moeten worden geactiveerd. Voortbrengingskosten 

en/of aanschafkosten lager dan € 450 moeten in een keer ten laste van de winst 

worden gebracht en kunnen niet als bedrijfsmiddel worden geactiveerd. 

 

Met ingang van 1 januari 2007 is de mogelijkheid tot afschrijving op gebouwen 

beperkt. De afschrijving wordt stopgezet zodra de boekwaarde onder de bodemwaarde 

zakt. Voor gebouwen in eigen gebruik geldt als bodemwaarde 50% van de WOZ-

waarde. 

 

4. Willekeurige afschrijving 

Willekeurig afschrijven betekent dat op het betrokken bedrijfsmiddel (in de wet of in 

een wettelijke regeling opgenomen bedrijfsmiddel) volledig vrij wordt afgeschreven. 

Het af te schrijven bedrag (exclusief de restwaarde) mag dus bijvoorbeeld in één jaar 

geheel ten laste worden gebracht van de winst. Het is ook mogelijk om fiscaal in het 

geheel niet af te schrijven. 

 

Alleen startende ondernemers kunnen, over investeringen die zij doen gedurende de 

eerste drie jaar, gebruik maken van deze regeling. 
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5. Meewerkaftrek 

Wanneer een belastingplichtige voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 en 

meer dan 50% van de tijd werkzaam zijn ten behoeve van de onderneming), kan ter 

zake van de meewerkende partner gebruik worden gemaakt van de meewerkaftrek. 

De meewerkende partner mag echter geen enkele vergoeding ontvangen, wil de 

meewerkaftrek kunnen worden gebruikt. 

 

De meewerkaftrek 

bedraagt: 

 

  

Aantal meegewerkte uren: Aftrek: 

0 t/m 524 0% van de winst 

525 t/m 874 1,25% van de winst 

875 t/m 1.224 2% van de winst 

1.225 t/m 1.749 3% van de winst 

≥ 1.750 4% van de winst 

 

Meewerkbeloning 

Ook kan worden gekozen voor een werkelijke beloning. De door de belastingplichtige 

betaalde beloning voor het meewerken van de partner kan in mindering worden 

gebracht op de winst. De beloning moet rusten op een schriftelijke overeenkomst en 

moet minimaal € 5.000 bedragen. 

 

6. Man/Vrouw Maatschap 

Uit jurisprudentie op basis van de Wet Inkomstenbelasting 1964 en 2001 blijkt dat een 

man/vrouw maatschap in een medische vrije beroepenpraktijk mogelijk is. Het 

voordeel van een dergelijke maatschap is het aanmerken van beide maatschapsleden 

als ondernemer, met de daarbij behorende mogelijke fiscale voordelen.  

 

Uiteraard moet worden voldaan aan de voorwaarden voor ondernemerschap (zie 

hiervoor). Belangrijk is dus dat zowel de tandarts als zijn partner aansprakelijk zijn 

voor aangegane verplichtingen ten opzichte van derden. Door de strenge urencriteria 

zullen ondersteunende - en van de huisarts afwijkende werkzaamheden - niet mogen 

worden meegenomen bij de berekening van het aantal gewerkte uren. Dit betekent 

dat de ondersteunende partner vaak niet in aanmerking komt voor de 

zelfstandigenaftrek en de vorming van een oudedagsreserve. Wel kan rekening 

worden gehouden met een tariefvoordeel (aftrek bij de ondernemer in hoogste 

tariefschijf en belastbaarheid bij de partner in laagste tariefschijf).  

 



 
 
 

 10

Bij de vorming van een man/vrouw maatschap moet niet uit het oog worden verloren 

dat dit wel eens gevolgen kan hebben voor het huwelijksvermogensrecht. Door de 

verplichting aansprakelijk te zijn voor aangegane verplichtingen door de onderneming 

(dus ook voor verplichtingen aangegaan door de andere partner) kunnen de 

huwelijkse voorwaarden opzij worden gezet. 

 

7. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 

Van ‘investeren’ is sprake bij aanschaf of verbetering van bedrijfsmiddelen voor zover 

het investeringsbedrag € 450 te boven gaat. De investering geschiedt op het moment 

dat de verplichting wordt aangegaan (te denken valt aan een koop-, aanneem- of 

leaseovereenkomst). De hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is 

afhankelijk van de hoogte van de investeringen in het boekjaar. 

 

Samenwerkingsverbanden gelden als één ondernemer. De samenwerkende 

vennoten/maten dienen de investeringsaftrek te verdelen conform de winstverdeling 

dan wel conform de eigendomsverhouding. 

 

Als geïnvesteerd is in een bedrijfsmiddel, dat in enig jaar nog niet in gebruik is 

genomen, wordt aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek maximaal toegestaan het 

bedrag dat per 31 december van dat jaar op de investering is betaald. 

 

Schijven investeringsaftrek 

 

Investeringsbedrag  Aftrek 

Minimaal 

€ 

Maximaal 

€ 

Percentage 

 

Minimaal 

€ 

Maximaal 

€ 

- 2.300  0% 0 0 

2.300 56.192 28% 644 15.734 

56.192 104.059 0% 15.734 15.734 

104.059 312.176 € 15.734 -

7,56% van 

investering 

boven  

€ 104.059  

0 15.687 

312.176 - 0% 0 0 
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8. Zelfstandigenaftrek/MKB-vrijstelling 

De ondernemer die voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 én meer dan 50% 

van zijn tijd werkzaam voor de onderneming) heeft recht op een zelfstandigenaftrek.  

 

Alle werkzaamheden worden in beginsel meegeteld. Ten aanzien van 

samenwerkingsverbanden tussen de ondernemer en met hem verbonden personen 

(bijvoorbeeld de partner) worden de van de tandarts afwijkende werkzaamheden 

(bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden), verricht door de verbonden persoon, 

niet in aanmerking genomen bij die verbonden persoon voor de toetsing van het 

urencriterium. Dit betekent kortweg dat de partner vaak niet in aanmerking komt voor 

de zelfstandigenaftrek. 

 

Voor startende ondernemers geldt dat zij recht hebben op een additionele 

‘starters’aftrek. De voorwaarde hierbij is: het niet meer dan twee keer 

zelfstandigenaftrek te hebben toegepast in de voorgaande vijf kalenderjaren. 

Gedurende deze periode geldt dan niet het hierboven gemelde vereiste in casu 50% 

van de tijd werkzaam zijn voor de onderneming. 

 

De zelfstandigenaftrek is met ingang van het jaar 2012 onafhankelijk van de winst en 

bedraagt een bedrag groot € 7.280. 

 

De startersaftrek bedraagt een bedrag groot € 2.123. 

 

Vanaf 1 januari 2007 geldt de MKB-vrijstelling. Deze geeft recht op een vrijstelling van 

de winst voor ondernemers. Vanaf 2010 behoeft de ondernemer niet meer te voldoen 

aan het urencriterium. Over 14,0% van de winst wordt geen belasting geheven. 
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9. Omzetstelsel of kasstelsel 

Voor de winstberekening dient het omslagstelsel te worden gevolgd. Dit is een stelsel 

van winstberekening waarbij rekening wordt gehouden met de aan het einde van het 

jaar bestaande (gedeclareerde en declarabele) vorderingen en schulden. 

 

Voorbeeld 

Een patiënt bezoekt de praktijk op 23 december 2017 en krijgt op 29 december 2017 

de controle in rekening gebracht. De patiënt betaalt echter pas op 14 januari 2018 de 

nota. Op grond van het omslagstelsel wordt het bedrag in 2017 in de winst betrokken 

en niet in 2018. 

 

Het kasstelsel is een stelsel waarbij honoraria en facturen worden verantwoord in het 

jaar van betaling. Dit stelsel mag slechts worden toegepast bij ondernemingen van 

zeer geringe omvang. Toepassing van het kasstelsel in het voorbeeld, betekent dat 

het ontvangen bedrag in 2018 in aanmerking moet worden genomen bij berekening 

van de winst.  
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10.Deugdelijke boekhouding 

 

De administratie in een tandartsenpraktijk is te onderscheiden in een 

patiëntenadministratie en een financiële administratie. Het is verstandig je eerst goed 

te oriënteren alvorens je tot investeringen op dit terrein overgaat. Aan de meeste 

geautomatiseerde informatiesystemen kunnen financiële programmamodules worden 

gekoppeld. Hiermee kan jouw financiële administratie worden verzorgd, waarbij 

vooroverleg met jouw accountant is aan te raden. Deze kan je richtlijnen geven met 

betrekking tot de indeling van de boekhouding. 

 

Om een inzicht te krijgen in jouw totale financiële huishouding is het belangrijk dat 

niet alleen je praktijkadministratie boekhoudkundig wordt verwerkt, maar ook je 

privé-administratie. Daardoor zal jouw accountant sneller en beter in staat zijn de 

persoonlijke jaarstukken en aangifte inkomstenbelasting samen te stellen. Sneller 

betekent in dit geval ook een lagere declaratie van je accountant. 

 

Als de boekhouding geen aanwijsbare fouten vertoont, zal de inspecteur niet 

gemakkelijk correcties kunnen aanbrengen op de aangegeven winst. Voor eventuele 

afwijkingen moet je echter wel een verklaring kunnen geven. 

 

Belangrijk is om te weten dat wanneer er sprake is van een ondeugdelijke 

boekhouding de inspecteur de boekhouding kan verwerpen met als gevolg dat deze de 

winst zelf gaat berekenen. In het uiterste geval kan zelfs worden aangenomen dat niet 

de vereiste aangifte is gedaan, zodat jij moet aantonen dat de schatting van de 

inspecteur te hoog is. 
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11.Fiscale vermogensetikettering 

Vermogensbestanddelen van de ondernemer kunnen al dan niet tot het 

ondernemingsvermogen van de ondernemer worden gerekend. De toedeling is als 

volgt: 

 

1. Verplicht privé-vermogen 

Tot deze categorie behoren de vermogensbestanddelen die gelet op hun aard in geen 

enkel verband staan tot uitoefening van de praktijk, dan wel die gelet op hun aard niet 

binnen een onderneming rendabel kunnen worden gemaakt (bijvoorbeeld een 

platencollectie, tenzij sprake is van een dj). 

 

2. Verplicht ondernemingsvermogen  

Tot deze categorie behoren alle vermogensbestanddelen die gelet op hun aard 

(nagenoeg) uitsluitend kunnen worden aangewend binnen de uitoefening van de 

praktijk, zoals inventaris en binnen de praktijk ontstane vorderingen en schulden. 

 

3. Keuze vermogen 

Tot deze categorie behoren alle vermogensbestanddelen die gelet op hun aard zowel 

als privé-vermogen als ondernemingsvermogen kunnen worden aangemerkt. 

Voorbeelden zijn: de auto en het woon-/praktijkpand. Binnen de grenzen der 

redelijkheid bestaat een keuzemogelijkheid om de vermogensbestanddelen toe te 

rekenen aan privé of aan de onderneming. 

 

Ten aanzien van woon-/praktijkpanden kan worden opgemerkt dat de aanwijzing als 

privé- of ondernemingsvermogen sterk afhankelijk is van de ligging, de bouw en de 

indeling van het pand. Vaak is splitsing mogelijk, omdat sprake is van aparte 

toegangen. Ten aanzien van de auto kan worden opgemerkt dat de mate van gebruik 

van belang is. Uit de jurisprudentie blijkt bij een zakelijk gebruik van om en nabij de 

90% dat sprake is van verplicht ondernemingsvermogen. Het aanmerken van de auto 

als privé-vermogen leidt bij de onderneming tot een aftrek van € 0,19 per zakelijk 

gereden kilometer. Blijkt dat alle autokosten (nagenoeg) geheel worden vergoed, dan 

zal de belastingdienst van mening zijn dat sprake is van een situatie waarin de 

belastingplichtige een auto ter beschikking gesteld krijgt van zijn onderneming en 

moet de belastingplichtige rekening houden met de bijtelling ingevolge het 

autokostenforfait. 
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12.Eigen woning 

Voor de eigen woning moet het zogenaamde ‘eigenwoningforfait’ worden aangegeven. 

Dit forfait betreft – theoretisch – het saldo van de economische huurwaarde en de aan 

de eigen woning verbonden kosten, lasten en afschrijving. Daarom is het niet mogelijk 

om onderhoudskosten, verbeteringskosten ter zake van de eigen woning in aftrek te 

brengen (uitzondering voor monumentenwoningen).  

 

Aftrek geldt wel voor: 

- renten en kosten van geldleningen ter financiering van de eigen woning, en 

- periodieke betalingen voor erfpacht, opstal, en dergelijke. 

 

De berekening van het eigenwoningforfait betreft de WOZ-waarde van de eigen 

woning vermenigvuldigd met het percentage van het forfait: 

 

 

WOZ-waarde 

 

Meer dan 

€ 

Maar niet meer 

dan 

€ 

Forfait 

- 12.500 - 

12.500 25.000 0,30% 

25.000 50.000 0,45% 

50.000 75.000 0,60% 

75.000 1.060.000 0,75% 

1.060.000 - € 7.950 + 

2,35% boven   

€ 1.060.000 

 

 

Voorbeeld 

Afgegeven WOZ-beschikking geeft een WOZ-waarde van € 200.000. Werkelijke 

waarde woning is € 300.000. 

 

Eigenwoningforfait bedraagt 0,75% van € 200.000 is € 1.500. Hierop mag in 

mindering worden gebracht de renten en kosten van geldleningen verband houdende 

met de aanschaf, verbetering, onderhoud of herstel van de woning. 
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13.Fiscale oudedagsreserve 

De opbouw van pensioen kan fiscaal middels een reservering in de onderneming. 

 

Fiscale oudedagsreserve via de onderneming 

Deze reservering vindt plaats in de inkomstenbelastingsfeer via de Fiscale 

Oudedagsreserve (FOR). De toevoegingen hieraan ten laste van de winst uit 

onderneming zijn afhankelijk van de winst en grootte van het eigen vermogen. 

 

Indien sprake is van een besloten vennootschap kan een pensioenvoorziening worden 

opgebouwd (op basis van actuariële berekeningen, gebaseerd op het laatst verdiende 

loon en rekening houdend met de gewenste pensioenleeftijd) ten laste van het 

resultaat. 

 

Het nadeel van deze vorm is dat, op het moment van pensioen voldoende liquide 

middelen aanwezig moeten zijn in de onderneming om dit pensioen daadwerkelijk te 

betalen. Een voordeel is dat de reserveringen per jaar ten laste van de 

ondernemerswinst komen (besparing vennootschapsbelasting; liquiditeitsvoordeel). 

 

Er zijn beroepsgroepen (zoals huisartsen en medisch specialisten) die verplicht 

verzekerd zijn bij beroepspensioenfondsen. 

 

 


