Tips voor de Ondernemer
1. Sparen (Eenmanszaak/ VOF/ Maatschap):
Wij adviseren 25% van elke euro die wordt gefactureerd aan de klant, te sparen voor de
inkomstenbelasting. Hiervoor kun je een aparte spaarrekening openen waarop tevens de af te
dragen BTW kan worden gestort.
Ook is het mogelijk om de inkomstenbelasting maandelijks aan de belastingdienst af te
dragen middels een voorlopige aanslag. Deze kunnen wij voor je aanvragen.
Tevens is het raadzaam te sparen voor mindere tijden en tegenslagen.
2. Sparen (B.V.)
Wanneer je een Besloten Vennootschap hebt adviseren wij je 25% tot 30% van elke euro die
wordt gefactureerd aan de klant, te sparen op een aparte rekening.
3. Verzekering
Ben je verzekerd? We hebben een overzicht opgesteld met de meest gebruikelijke
verzekeringen voor ondernemers.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Hiermee verzeker je de financiële gevolgen wanneer je onverhoopt arbeidsongeschikt
wordt. Let hierbij op of je een eigen risico kunt dragen waardoor de premie lager wordt.
Rechtsbijstandverzekering ondernemers
Wanneer er een conflict is met een klant, leverancier of personeelslid kunnen de kosten
voor een advocaat hoog oplopen. Je particuliere rechtsbijstand verzekering kun je hier
niet voor gebruiken. Let goed op welke dekkingen en uitsluitingen onder de polis vallen.
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die kan ontstaan tijdens de
uitoefening van de onderneming. Deze verzekering dekt de schade aan personen, schade
aan zaken en de schade die hier uit voortvloeit.
Dat wil zeggen: richt je door je werkzaamheden schade aan andermans goederen en
personen, of ontstaat een andere schade door jou toedoen dan is dat verzekerd.
Let op! dit is geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Voor ZZP’ers in adviserende beroepen worden de risico’s op een claim door een
opdrachtgever steeds groter. Opdrachtgevers stellen hun adviseurs veelal aansprakelijk
voor de gegeven adviezen. Als een advies verkeerd uitpakt, of dat je als ZZP’er een fout
maakt in de vorm van een vergissing, nalatigheid of onachtzaamheid bij je opdrachtgever
dan kan de schade al snel oplopen. De hoogte van de premie is dan ook afhankelijk van
het beroep dat je uitoefent en de grootte van de onderneming.
Tip Je kunt in bepaalde gevallen al op verschillende manieren de aansprakelijkheid beperken.
Stel bijvoorbeeld in contracten goede voorwaarden op. Als je in een contract de
aansprakelijkheid goed regelt, sta je daardoor wettelijk sterker in je schoenen. De premie van
de aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven is onder andere afhankelijk van
het soort beroep of bedrijf. De premie wordt berekend op basis van het jaarloon en/of de
omzet
4. Betalen
Betaal op tijd je aanslagen en inkoopfacturen. Hiermee voorkom je boetes en incassokosten
bij de belastingdienst, leveranciers e.a. Op de website van de belastingdienst kun je alles
lezen over de diverse boetes.
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5. Uitgaven
Wees zuinig en geef pas uit als je het verdiend hebt. Let op bij het afsluiten van financieringen
en pensioenverzekeringen. Ons kantoor helpt je graag bij het maken van de juiste keuze.
6. Agenda
Als ondernemer heb je recht op ondernemersaftrek wanneer je voldoet aan bepaalde
voorwaarden. Dit is een aftrekpost in de Inkomstenbelasting. Een van deze voorwaarden is
het urencriterium. Je dient zelf de uren die je hebt gewerkt aan de onderneming, bij te houden.
Neem een agenda en houdt bij waar, wanneer, hoe laat en hoe lang je ergens bent geweest
of tijd aan hebt besteed.
Hier kun je ook de kilometers bijschrijven die worden gereden. Deze kun je later invoeren in
dit Excelschema.
7

Algemene voorwaarden
Wanneer je producten en/of diensten levert, is het noodzakelijk om de gang van zaken met
betrekking tot (ver)koop en levering goed vast te leggen in algemene voorwaarden. Op de
website van de Kamer van Koophandel treft je modellen die je kunt aanpassen aan jou
situatie. Deze voorwaarden moeten worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of
Griffie van Rechtbank. Hierbij kunnen wij je uiteraard ook assisteren.

8

Rekening courant (B.V.)
Wanneer er geld van de B.V. naar privé gaat heeft dit altijd de interesse van de
belastingdienst. Wij adviseren je het rekening courant niet te laten oplopen. Omdat je als
directeur een salaris van de B.V. ontvangt kun je niet zonder meer bedragen die het netto loon
te boven gaan overboeken van de B.V. naar de privé rekening. Dit leidt tot een schuld aan de
B.V. waarover rente verschuldigd is. Wij lichten dit graag verder aan je toe.

9

Nette administratie
Lever de administratie netjes aan conform deze handleiding. Een nette administratie die
volgens deze handleiding is gecodeerd en verwerkt verschaft je veel informatie en overzicht.
Tevens bespaart dit veel tijd voor ons in de verwerking van de administratie.

10 Gebruik Dizzy Data
Dizzy Data is ons digitale platform met veel gebruiksgemak. Dit platform biedt de mogelijkheid
snel en makkelijk administratie te uploaden wanneer het jou als ondernemer het beste
uitkomt. Neem contact met ons op om hier gebruik van te kunnen maken.
11 Oninbare vorderingen
Wees bewust op verkoopfacturen die maar niet betaald worden. Het is mogelijk de btw die
reeds is afgedragen, terug te vorderen bij de belastingdienst.
12 Investeringsaftrek
Wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen, heb je recht op investeringsaftrek, mits je voldoet
aan bepaalde voorwaarden. De meest voorkomende is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
(KIA). Hier kom je voor in aanmerking wanneer je totale investering boven de € 2.300,uitkomen. Een investering is een aankoop van een bedrijfsmiddel vanaf € 450,-.
13 Oudedagsvoorziening
Als je geen aanvullend pensioen opbouwt als ondernemer in Nederland, heb je alleen recht
op AOW. Er zijn verschillende mogelijkheden om zelf pensioen op te bouwen in Nederland.
Bijvoorbeeld via een lijfrenteverzekering of banksparen. Wij geven hier graag uitleg over.
14 Auto van de zaak of prive
Er zijn belastingtechnisch en kostentechnisch verschillen tussen de volgende mogelijkheden:
o Met een prive auto zakelijke kilometers rijden.
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o
o

Met een zakelijke auto ook prive kilometers rijden.
Met een zakelijke auto geen prive kilometers rijden.

Wij kunnen een berekening voor je maken wat voor jou de optimale keuze is.
15 Check onze website
Op onze website wordt regelmatig nieuws gedeeld over interessante zaken. Ook kun je veel
informatie vinden in, en documenten downloaden uit onze kennisbank.
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