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Ondernemersaftrek
De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van de:

zelfstandigenaftrek
aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
meewerkaftrek
startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
stakingsaftrek

Zelfstandigenaftrek
Bent u ondernemer en bent u aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar? Dan vindt u in de tabel hierna uw
zelfstandigenaftrek in 2010.

Winst Zelfstandigenaftrek

0 tot € 13.960 € 9.427

€ 13.960 tot € 16.195 € 8.764

€ 16.195 tot € 18.425 € 8.105

€ 18.425 tot € 52.750 € 7.222

€ 52.750 tot € 54.895 € 6.593

€ 54.895 tot € 57.220 € 5.895

€ 57.220 tot € 59.450 € 5.204

€ 59.450 of meer € 4.574

De aftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.110 in de volgende situatie:
U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer.
U paste in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe.

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst, behalve als u in aanmerking komt voor de
startersaftrek. Het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan worden verrekend in de volgende 9 jaar.

Bent u aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar? Dan is de zelfstandigenaftrek 50% van de zelfstandigenaftrek voor
ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn.

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is € 12.031. Deze aftrek wordt verhoogd met € 6.017 in de volgende situatie:

U was in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer.
U paste in deze periode niet meer dan 2 keer aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk toe.

Meewerkaftrek
In de tabel hierna ziet u wat de meewerkaftrek voor 2010 is.

Meegewerkte uren Meewerkaftrek
Percentage (van de winst)

Belastingdienst Zakelijk Soorten belasting Veranderingen 2010

http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/veranderingen2010/veranderingen2010-05.html#P99_6961
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/veranderingen2010/veranderingen2010-05.html#P126_8090
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/veranderingen2010/veranderingen2010-05.html#P130_8420
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/veranderingen2010/veranderingen2010-05.html#P147_8628
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/veranderingen2010/veranderingen2010-05.html#P154_9177
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/soorten_belasting.html
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/veranderingen2010/index.html


10-08-10 22:46Ondernemersaftrek

Pagina 2 van 2http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/veranderingen2010/veranderingen2010-05.html

0 tot 525 0

525 tot 875 1,25 %

875 tot 1.225 2 %

1.225 tot 1.750 3 %

1.750 of meer 4 %

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
U hebt recht op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid als u onder meer aan de volgende voorwaarden voldoet:

U bent in 2010 ondernemer.
U was in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer.
U hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
U voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur.

Voor het 1e, 2e en 3e jaar is de aftrek respectievelijk € 12.000, € 8.000 en € 4.000. De aftrek kan niet hoger zijn dan uw winst.

Stakingsaftrek
De stakingsaftrek is in 2010 gelijk gebleven, namelijk € 3.630. U mag de stakingsaftrek maar 1 keer in uw leven toepassen.


