
HEB JE TERUGKERENDE  
ZAKELIJKE KOSTEN?

JA NEE

BEN ER KLAAR MEE!JA

HOUD JE JEZELF OP DE 
HOOGTE VAN DE NIEUWSTE 

ONTWIKKELINGEN?

REIS JE OM BIJ JE WERK  
TE KOMEN?

JA NEE

GEEF JE GELD UIT AAN MATERIAAL, 
PRODUCTEN, INVENTARIS ETC.?

JA NEE

EET OF DRINK JE TIJDENS 
WERKTIJD/BIJ AFSPRAKEN? 

JA NEE GEEF JE GELD UIT  
OM JE WERK TE PROMOTEN?

JA NEE

KAN IK HET AFTREKKEN?
VERSIE VAN 06-10-21

TELEFOONKOSTEN
Deze kosten (toestel en abonnement) 
zijn aftrekbaar als je de telefoon 
minimaal 10% van de tijd zakelijk 
gebruikt. Gebruik je je telefoon ook voor 
een deel persoonlijk (bijv. 15%)? Dan trek 
je alleen het zakelijke deel af (dus 85%).

Een vaste telefoonlijn op je huisadres  
is niet aftrekbaar. 

OV ABONNEMENT
Reis je veel met het OV? Dan kan een 
abonnement slim zijn. Het is handig 
om een kaart te hebben waarmee 
je alleen zakelijk reist, dan is het 
lekker overzichtelijk. Gebruik je een 
abonnement voor zowel persoonlijke 
als zakelijke reizen? Bereken dan 
hoeveel van de reizen zakelijk waren (of 
maak een schatting). Via ovchipkaart.nl 
kun je een uitdraai maken. Voor het OV 
geldt trouwens een laag btw-tarief!

ONLINE DIENSTEN EN SOFTWARE
Kosten voor digitale producten zoals 
Microsoft Word en Adobe kun je ook 
aftrekken. Let op: het gaat soms om 
buitenlandse bedrijven, dus kijk voor je 
de btw aftrekt goed naar de facturen.

Gebruik je de service ook privé, bijv. de 
helft van de tijd? Trek dan 50% af.

VERZEKERINGEN EN BANKKOSTEN
Zakelijke verzekeringen en bankkosten 
zijn aftrekbaar, maar houd er rekening 
mee dat er in Nederland GEEN BTW over 
verzekeringen wordt berekend (let 
op: assurantiebelasting is weliswaar 
21% maar betreft geen btw!). Op de 
afsluitkosten van verzekeringen zit vaak 
wel btw, dus kijk goed op de factuur. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
en uitgaven aan broodfondsen worden 
niet als zakelijke kosten gezien.

WERKRUIMTE
De huur van een werkplek is volledig 
aftrekbaar. Gebruik je een ruimte in je 
huis voor minimaal 90% zakelijk, dan 
is het soms mogelijk om de kosten 
hiervoor af te trekken. Hoe dit precies 
zit vind je hier: bit.ly/34BRO0b

OV
Voor het OV geldt het lage btw-tarief.  
Zorg ervoor dat je zakelijke reizen kunt 
koppelen aan afspraken in je agenda!

ZAKELIJKE AUTO OF FIETS
Alle kosten mag je aftrekken.

Rijd je met je auto meer dan 500 km per 
boekjaar privé? Houd dan rekening met 
een bijtelling: bit.ly/33Ga9tJ Is dit minder 
dan 500 km per jaar? Houd dan je km bij.

Heb je een aanvullend rijbewijs nodig 
voor je onderneming (denk aan 
vrachtwagen rijbewijs, C of D)?  
Dan zijn deze kosten aftrekbaar. 

FYI: Boetes zijn niet aftrekbaar! 

VLIEGTUIG/BOOTREIS/HUURAUTO
Deze kosten zijn aftrekbaar, maar 
let op: niet overal wordt btw over 
verrekend (op vluchten bijvoorbeeld 
niet). Tankkosten van een huurauto zijn 
tevens aftrekbaar.

ZAKELIJK GEBRUIK  
VAN PRIVÉ AUTO OF FIETS
Je mag €0,19 per gereisde kilometer 
aftrekken (dit is incl. eventuele 
parkeerkosten). Ook als je fietst!  
Zorg ervoor dat je zakelijke reizen kunt 
koppelen aan afspraken in je agenda.

Voor kosten zoals onderhoud geldt: 
bereken d.m.v. een gesloten kilometer 
registratie de verhouding van je 
zakelijke en privé ritten. Is dit bijv. 
30/70, dan kun je 30% van de kosten 
aftrekken. Meer info: bit.ly/36L0Omf

HOTELOVERNACHTING
Alleen als dit noodzakelijk is voor een 
zakelijke afspraak of opdracht. Voor 
eten & drinken in een hotel: zie HORECA.

PROMOTIE ONLINE
Denk aan de kosten voor je website en 
promotie op sociale media. 

RELATIEGESCHENKEN
Oftewel: geschenken voor bestaande 
klanten. Geef je minder dan €227,-  
(excl. btw) uit per jaar per klant?  
Dan is het gewoon aftrekbaar. Een 
zelfgegeven borrel op eigen kantoor valt  
trouwens ook onder die €227,- . 

Geef je meer dan €227,- per jaar uit 
aan een klant? Bekijk dan of zij - als zij 
dat geschenk zelf hadden gekocht - 
daarover de btw terug hadden kunnen 
vragen. Is dit niet het geval, dan mag jij 
ook de btw niet aftrekken. Dus koop je 
een hamer voor een timmerman: dan ja. 
Geef je hem een voetbal: dan nee.

SPONSORING
Dit is een bijdrage in de vorm van 
bijvoorbeeld geld, kleding of eten in ruil 
voor reclame. Zie ook bit.ly/30IzBwO

Het moet voor je onderneming wel echt 
logisch zijn dat je reclame maakt op dat 
evenement of op die locatie.

DRUKWERK, RECLAME & 
WERVENDE GESCHENKEN
Oftewel: uitgaven voor het werven van 
nieuwe klanten en het bevorderen van 
naamsbekendheid.

APPARATUUR & INVENTARIS
Producten die je koopt om je werk uit 
te kunnen voeren en om je werkruimte 
aan te kleden zijn aftrekbaar, zoals 
bureau, planten, lampen... 

Als je thuis werkt is het alleen aftrekbaar 
als de werkruimte aan alle voorwaarden 
voldoet (zie ook bit.ly/34BRO0b)

WERKKLEDING
Kleding is zakelijk als je het (bijna) 
uitsluitend kunt dragen in het kader 
van je onderneming, bijv. een overall of 
werkschoenen. Zie ook bit.ly/36JCIsn. 
Kun je de kleding ook buiten je werk 
gebruiken (bijv. een t-shirt), dan is het 
alleen aftrekbaar als er een beeldmerk 
van minstens 70 cm2 op staat. 

Fancy kleding zoals een maatpak  
is niet aftrekbaar (“standsuitgave”) .

MATERIAAL
Bijvoorbeeld verf (voor een schilder) en 
digitale producten (voor een producer).

POSTZEGELS & VERZENDKOSTEN
Zakelijke aanschaf van postzegels en 
pakketzegels kun je aftrekken. Let op: 
hierover wordt door PostNL GEEN BTW 
verrekend. Door UPS, DHL, GLS, DPD wel.

MAAR: bereken je verzendkosten 
door aan je klant? Dan komt hier btw 
bovenop. De btw bereken je namelijk 
over het volledige bedrag op de factuur, 
dus ook over bijv. verpakkingskosten. 
Het btw-tarief is hetzelfde als die van  
de producten op de factuur.  
Hebben de producten verschillende 
btw-tarieven? Reken dan de verhouding 
uit en pas deze verhouding toe op de 
verzendkosten.

TWEEDEHANDS AANKOOP
Koop je van een particulier? Gebruik dan 
de inkoopverklaring of het (mail) contact. 
Koop je iets van een bedrijf? Alléén dan is 
er btw verrekend en verwerk je de bon of 
de factuur gewoon in je boekhouding. 

ETEN (AF)HALEN
Wel zakelijk: eten & drinken met een 
klant, gekocht in de supermarkt of 
afgehaald van een restaurant. 

Ook zakelijk: als je een keer lang door 
moet werken en je bestelt daarom eten.

Niet zakelijk: regulier eten (je dagelijkse 
koffie of lunch bijvoorbeeld). Want eten 
moet je toch, ook als je niet werkt.

ONDERWEG
Sporadisch eten & drinken onderweg 
- bijvoorbeeld in het OV of iets van een 
tankstation - is zakelijk. Maar dan moet 
je wel aan kunnen tonen dat het TO GO 
was en niet in een horecagelegenheid. 

Reis je regelmatig naar een klant, 
bijvoorbeeld dagelijks? Dan gelden deze 
uitgaven weer als persoonlijk (dit valt 
dan onder woon-werkverkeer).

HORECA & CATERING 
Een zakelijk etentje of bijvoorbeeld 
zakelijke borrel op een plek waar 
bediening aanwezig is, is aftrekbaar. 
DE BTW NIET. Dit geldt ook voor eten/
drinken op een locatie waar catering 
aanwezig is. Zie ook bit.ly/36IDKVj 

Geef jij een cursus en regel jij het eten 
en drinken voor de deelnemers? Dan is 
dit wel 100% aftrekbaar. 

VAKLITERATUUR
Boeken en tijdschriften die inhoudelijk 
aansluiten bij je werkzaamheden. 

CONGRESSEN, SEMINARS &   
STUDIEREIZEN
Deze vallen onder gemengde kosten 
(incl. de reis- en verblijfskosten) mits 
het inhoudelijk aansluit op je werk.

De kosten zijn 100% aftrekbaar als het 
zakelijk gezien noodzakelijk was om 
het congres bij te wonen (omdat je 
bijvoorbeeld zelf een lezing geeft).

STUDIEKOSTEN
Als een cursus of workshop relevant 
is voor je bedrijf - voor het op peil 
houden van vakkennis - dan zijn de 
kosten aftrekbaar. Denk hierbij ook aan 
inschrijfgeld, reis- en verblijfskosten en 
materiaal dat je moet aanschaffen.

TIP: neem deze uren mee in je 
urenregistratie!

   ZAKELIJKE UITGAVEN  
          dus aftrekbaar

   PERSOONLIJKE UITGAVEN  
          dus niet aftrekbaar

   GEMENGDE KOSTEN:
sommige uitgaven zijn zakelijk 
maar hebben wel een persoonlijk 
karakter. Denk aan eten, drinken, 
congressen en seminars. Hiervoor 
geldt er een drempel van €4.700: alle 
kosten daarboven mag je als zakelijk 
bestempelen, alles daaronder niet. 
Maar, grote kans dat je nooit aan dit 
bedrag gaat komen. In plaats daarvan 
kun je ervoor kiezen om 80% van deze 
uitgaven als zakelijk te verrekenen.  
Of de btw aftrekbaar is hangt af van 
het soort uitgave. Zie daarvoor de 
tekst in de infographic.

FYI Bereken je je reiskosten door aan je klant? 
Dan geldt hiervoor hetzelfde btw-tarief als over 
de gedeclareerde werkzaamheden. Dit geldt 
ook voor gemaakte kosten in het OV!
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