
6 tips als je bezig bent met je btw-aangifte
De meeste zzp’er doen elk kwartaal btw-aangifte. Dit betekent dat je vier keer per jaar bezig bent met je administratie. Je kunt dan
alleen even de aangifte doen, maar natuurlijk ook meteen een paar andere geldzaken checken. 6 tips op het gebied van geldzaken
om je op weg te helpen.

Rechts vind je een overzicht van de onderwerpen op deze pagina.

1. Vergelijk je uitgaven met je inkomsten
Met de omzetcijfers en de kosten die je opgeeft, heb je een beeld van je winst en je inkomen. Zet meteen ook je uitgaven op een rij
en vergelijk die met je inkomsten. Hiervoor kun je een huishoudboekje gebruiken.

 Meer informatie over huishoudboekjes
Link naar de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/huishoudboekjes/

2. Bereken hoeveel pensioen je kunt opbouwen
Je kunt in 2020 9,44% van je winst reserveren voor je pensioen. Dit doe je met de oudedagsreserve. De toevoeging aan de
oudedagsreserve is maximaal €9.218. In totaal mag je oudedagsreserve niet hoger zijn dan je ondernemingsvermogen. Reken op
basis van je winst uit hoeveel je ongeveer kunt reserveren voor je pensioen. Met een rekenhulp krijg je een idee hoeveel pensioen
het je straks oplevert als je dit geld nu opzij zet.

 Meer informatie over de oudedagsreserve
Link naar de website van Belastingdienst
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_onde

 Rekenhulp zelf sparen voor je pensioen
Link naar de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/rekenhulpen/zelf-sparen-voor-je-pensioen/

 Hoe werkt pensioen voor zelfstandigen?
Link naar de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/hoe-werkt-pensioen-voor-zelfstandigen/

3. Loop je verzekeringen langs
Kijk een keer per jaar of je verzekeringen nog passen bij je situatie. Overweeg eventueel om over te stappen naar een andere
aanbieder. Denk aan je verzekeringen voor bedrijfsaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid, of overlijden. Als je hiervoor nog geen
verzekeringen hebt, overweeg dan om deze af te sluiten. Je kunt de premie aftrekken van je winst. Over deze kosten betaal je dus
geen inkomstenbelasting.

4. Check je voorlopige aanslag 2020
De Belastingdienst stuurt meestal aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag voor inkomstenbelasting en de
inkomensafhankelijke bijdrage voor zorg. Kijk op de aanslagen welk inkomen de Belastingdienst heeft gebruikt. Bedenk of dit
overeenkomt met het inkomen dat je dit jaar verwacht. Klopt het niet, vraag dan een nieuwe voorlopige aanslag aan. Zo voorkom je
dat je straks moet bijbetalen of juist te veel vooruit betaalt.

5. En je voorlopige aanslag 2018
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Vergelijk je winst over 2017 en 2018 met het inkomen op de voorlopige aanslag die je aan het begin van 2019 hebt gekregen. Is er
een groot verschil, dan kun je een nieuwe voorlopige aanslag aanvragen over 2019. Dat kan ook nog in 2018. Je kunt ook wachten
tot de definitieve aangifte die je vanaf 1 maart 2018 kunt doen.

 Wijzigen of stopzetten voorlopige aanslag
Link naar de website van Belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/voorlopige-aanslag/content/mijn-voorlopige-aanslag-klopt-niet-wat-nu

6. Kijk of je recht hebt op toeslagen
Het recht op toeslagen is afhankelijk van je inkomen. Het gaat om je inkomen na toepassing van voordelen die je als ondernemer
hebt, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Ook aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek gaan nog van je
inkomen af. Bereken de hoogte van je inkomen en kijk of je toeslagen kunt krijgen.

 Bereken of je recht hebt op toeslagen
Link naar de website van Belastingdienst
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/rekenhulpen/toeslagen/proefberekening_toeslagen
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