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Winst uit onderneming

Was u in 2014 ondernemer of medegerechtigde in een  
onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In deze  
aanvullende toelichting vindt u meer informatie over het  
privégebruik van een woning of een auto die tot uw  
ondernemingsvermogen behoorde. Ook leest u meer over  
het gebruik van privévervoermiddelen en privégoederen in  
uw onderneming, over het staken van uw onderneming en 
over willekeurige afschrijving.

Privégebruik woning
Woonde u in 2014 in een pand dat uw hoofdverblijf was en behoorde 
dat pand helemaal tot uw ondernemingsvermogen? Tel dan het 
woningforfait bij uw winst. Het kan ook gaan om een pand dat uw
onderneming huurde en waarvan u een deel als woning gebruikte. 
Ook in dat geval moet u het forfait bij de winst tellen als privé-
onttrekking (het ‘woongenot’). Het forfait is een percentage van de 
WOZ-waarde van het woningdeel. 
Gebruik om het woningforfait te berekenen de Tabel woningforfait van 
een woning die tot het ondernemingsvermogen behoorde.

Beschikte u maar een deel van het jaar over de woning? Dan telt u 
het woningforfait alleen bij over de periode dat u in de woning woont. 
Woont u bijvoorbeeld vijf maanden in een woning, dan neemt u 5/12 
van het bedrag van het woningforfait. 

WOZ-waarde
Het woningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw 
woning (woningwaarde). WOZ staat voor Waardering Onroerende 
Zaken. De WOZ-waarde staat op de WOZ-beschikking die u van uw 
gemeente hebt gekregen. Staan eventuele bijgebouwen, zoals een 
garage, apart op de WOZ-beschikking of hebt u hiervoor een aparte 
WOZ-beschikking gekregen? Tel dan de WOZ-waarden bij elkaar.  
Dit doet u alleen als deze bijgebouwen bij de woning horen. 

Let op! 
U neemt de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2013. 
U vindt deze op de WOZ-beschikking die u begin 2014 van de 
gemeente hebt gekregen.

Nog geen WOZ-beschikking gekregen
Hebt u een nieuwbouwwoning gekocht waarvoor de gemeente nog 
geen WOZ-beschikking heeft afgegeven? Dan moet u zelf de waarde 
van de woning (laten) schatten. U moet hierbij uitgaan van de waarde 
die de woning op 1 januari 2013 had. Deze waarde kunt u vaststellen 
door te kijken naar de waarde van soortgelijke woningen.
Als u later wel een WOZ-beschikking krijgt voor de woning waar-
uit blijkt dat u de waarde te hoog of te laag hebt geschat, bel dan 
de BelastingTelefoon Buitenland: +31 55 538 53 85. Hebt u een 
bestaande woning gekocht en nog geen WOZ-beschikking  
gekregen? Vraag dan om zo’n beschikking bij de gemeente.

Bezwaar tegen WOZ-beschikking gemaakt 
Hebt u bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend, omdat u het 
niet eens was met de vastgestelde WOZ-waarde? En is uw bezwaar 
toegewezen? Ga dan uit van de nieuwe WOZ-waarde. Heeft de 
gemeente nog geen uitspraak gedaan? Ga dan uit van de WOZ-
waarde die op de beschikking staat. Als de gemeente uw bezwaar 
alsnog toewijst en de WOZ-waarde lager vaststelt, bel dan de 
BelastingTelefoon Buitenland: +31 55 538 53 85.

Geen WOZ-beschikking gekregen 
In bepaalde gevallen krijgt u geen WOZ-beschikking. Bijvoorbeeld als 
u een woning in het buitenland of een woonboot had. U neemt dan 
de waarde van de woning in het economische verkeer op  
1 januari 2013. Woonde u in een woonboot en hebt u van de 
gemeente een beschikking voor de roerendewoonruimtebelasting 
gekregen? Gebruik dan de waarde die op deze beschikking staat.

Privégebruik auto
Reed u in 2014 in een (bestel)auto van uw onderneming? En 
gebruikte u deze auto ook privé? Dan moet u voor dat privégebruik 
een bedrag verrekenen met de autokosten van uw onderneming.  
Dit bedrag is maximaal het bedrag van de autokosten. Hoeveel u 
moet verrekenen met uw autokosten hangt af van de waarde van de 
auto en het moment waarop de auto voor de eerste keer in gebruik is 
genomen. 

Alleen als u kunt bewijzen dat u op jaarbasis niet meer dan  
500 kilometer privé reed, hoeft u niets te verrekenen. Voor bepaalde 
bestelauto’s geldt een andere regeling (zie Privégebruik bestelauto). 
Woon-werkverkeer valt ook onder zakelijke kilometers.
 
De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. 
De tarieven hangen af van de CO2-uitstoot en de leeftijd van de auto. 
De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. U vindt 
de juiste informatie op www.belastingdienst.nl. 

Waarde van het woongedeelte  

meer dan  niet meer dan  Forfait  

 - €      12.500 0,95%

 €       12.500 €      25.000 1,20%

 €       25.000 €      50.000 1,35%

 €       50.000 €      75.000 1,50%

 €       75.000 €  1.040.000 1,70%

 €  1.040.000 –   € 17.850   

  vermeerderd   

  met 2,05% van de  

  woningwaarde voor  

  zover deze hoger is  

  dan € 1.040.000

 Tabel woningforfait van een woning die tot het 
ondernemingsvermogen behoorde
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CO2-uitstoot
De CO2-uitstoot van een auto staat op het milieulabel (voor nieuwe 
personenauto’s sinds 20 januari 2001) en op het certificaat van over-
eenstemming. U kunt dit certificaat opvragen bij de fabrikant of de 
importeur. U kunt ook de CO2-uitstoot opzoeken op de internetsite 
van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (www.rdw.nl). U kunt hier de 
voertuiggegevens opvragen.

Waarde auto
De waarde van de auto is de oorspronkelijke catalogusprijs  
inclusief btw en bpm (belasting van personenauto’s en motorrijwielen) 
en inclusief de accessoires die de dealer of de importeur vóór de 
tenaamstelling van het kenteken heeft aangebracht. Bepalend is de 
officiële nieuwprijs van de auto op de datum dat deel 1 van het  
kenteken is afgegeven.

Uitzondering 
Is uw (bestel)auto ouder dan 15 jaar? Dan is de bijtelling minimaal 
35% van de waarde in het economisch verkeer. Als de auto bijvoor-
beeld op 1 mei 2014 15 jaar oud is, gaat u de eerste vier maanden uit 
van de catalogusprijs en de overige maanden van de waarde in het 
economisch verkeer.

Privégebruik bestelauto
De regels voor privégebruik gelden ook voor bijna alle bestelauto’s. 
Uitzondering hierop zijn bestelauto’s die bijna uitsluitend geschikt  
zijn voor het vervoer van goederen. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om auto’s die alleen een bestuurdersstoel hebben en waarvan de 
bevestigings punten van de passagiersstoel zijn weggeslepen of 
dichtgelast. In dat geval verrekent u het aantal privékilometers maal 
de werkelijke kilometerprijs met de autokosten. Meer informatie vindt 
u op www.belastingdienst.nl.

Gebruik privévervoermiddel
Gebruikte u in uw onderneming een vervoermiddel dat uw eigen-
dom was of dat u privé huurde, bijvoorbeeld een auto of een motor? 
Dan mag u voor de zakelijke ritten € 0,19 per kilometer van uw winst 
aftrekken.

Gebruik privégoederen (geen vervoermiddelen)
Gebruikte u in 2014 in uw onderneming goederen die u moet aan-
geven in box 3? Dan mag u de kosten van het zakelijke gebruik van 
de winst aftrekken. U mag maximaal het bedrag aftrekken dat als 
voordeel in box 3 is belast. U hoeft geen rekening te houden met het 
heffingsvrij vermogen. 

Voorbeeld
U had vanaf 1 juli 35% van uw privépand, dat al bij box 3 hoorde,  
in gebruik bij uw onderneming. De waarde van dat deel was  
€ 50.000. Het voordeel uit sparen en beleggen van dat deel is dan 
4% x € 50.000 = € 2.000. Op jaarbasis mag u dan maximaal € 2.000 
als kosten van de winst aftrekken. Voor een half jaar is dit dus  
maximaal € 1.000.

Willekeurig afschrijven
Willekeurig afschrijven wil zeggen dat u in plaats van de gebruike-
lijke afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel 
afschrijft. U kunt willekeurig afschrijven als u een startende onder 
nemer was of als u investeerde in bepaalde milieubedrijfsmiddelen. 
Bepaalde zeer zuinige auto’s komen ook in aanmerking voor  
willekeurige afschrijving.

Meer informatie over willekeurige afschrijving van bepaalde 
milieuvriendelijke investeringen vindt u in de brochure MIA/
VAMIL. Deze brochure downloadt u van www.rvo.nl. Of bel de 
BelastingTelefoon Buitenland: +31 55 538 53 85. 

Startende ondernemer
Was u startende ondernemer? Dan kunt u ook zelf bepalen hoe en 
wanneer u bedrijfsmiddelen afschrijft die u in de startfase van uw 
onderneming hebt gekocht. U moet dan wel aan de volgende  
voorwaarden voldoen:
– Uw onderneming was een eenmanszaak, een maatschap, een 

commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma.
– U voldeed aan de voorwaarden van de startersaftrek (zie de voor-

waarden in de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting).

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan gelden voor u de volgende 
regels:
– U mag alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die u hebt 

gekocht in de jaren dat u startersaftrek kon krijgen of in het jaar 
ervoor (het aanloopjaar).

– U mag niet willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen waarvoor u 
geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kon krijgen.

– In 2014 komen investeringen in bedrijfsmiddelen tot een maximum 
van € 306.931 in aanmerking voor willekeurige afschrijving. Waren 
uw totale investeringen in 2014 hoger? Dan mag u tot dat maximum 
zelf kiezen op welke bedrijfsmiddelen u willekeurig afschrijft.

Meer informatie over willekeurige afschrijving vindt u op  
www.belastingdienst.nl. Of bel de BelastingTelefoon Buitenland:  
+31 55 538 53 85.

Investeringsaftrek 
Er bestaan drie soorten investeringsaftrek: 
– kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
– energie-investeringsaftrek 
– milieu-investeringsaftrek

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
U kunt voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in aanmerking komen 
als u in 2014 investeert in bedrijfsmiddelen. Het bedrag dat u van de 
winst mag aftrekken, is een percentage van het totaalbedrag dat u 
per onderneming investeert.
Maakt uw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, 
zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Dan  
berekent u de aftrek anders. U neemt dan een percentage van de 
totale investering van het samenwerkingsverband.

http://www.rdw.nl
http://
http://www.belastingdienst.nl
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Gebruik de Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek om te bepalen 
welk bedrag u moet nemen.

Zuinige personenauto’s komen niet meer in aanmerking voor  
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. In 2014 krijgt u geen kleinschalig-
heidsinvesteringsaftrek meer voor een personenauto, behalve als de 
auto hoofdzakelijk is bestemd voor het beroepsvervoer over de weg 
(zoals taxi’s en auto’s van koeriersdiensten).

Energie-investeringsaftrek 
U kunt voor energie-investeringsaftrek kiezen als u in 2014 meer dan 
€ 2.500 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen die het Ministerie van 
Financiën en het Ministerie van Economische Zaken hebben erkend 
als energie-investeringen. De energieinvesteringsaftrek is 41,5% van 
maximaal € 118.000.000. Kiest u voor energie-investeringsaftrek? 
Dan krijgt u voor diezelfde bedrijfsmiddelen geen milieu-investerings-
aftrek. 
Wilt u gebruikmaken van de energie-investeringsaftrek? Dan moet 
u uw investeringen melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (rvo.nl). 

Meer informatie over de energie-investeringsaftrek en de  
procedure vindt u in de brochure Energielijst 2014. Deze kunt u  
downloaden van www.rvo.nl.

Milieu-investeringsaftrek 
U kunt voor milieu-investeringsaftrek kiezen als u in 2014 meer 
dan € 2.500 investeert in bedrijfsmiddelen die het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Financiën hebben 
erkend als milieu-investeringen. Er zijn drie categorieën, waarvoor 
verschillende percentages gelden. Kiest u voor energie-investerings-
aftrek? Dan krijgt u voor diezelfde bedrijfsmiddelen geen milieu-
investeringsaftrek. 

Let op! 
Wilt u gebruikmaken van de milieu-investeringsregeling? Dan moet 
u uw investeringen melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (rvo.nl).

Meer informatie over de milieu-investeringsaftrek en over de  
procedure vindt u in de brochure Milieulijst 2014. Deze downloadt u 
van www.rvo.nl. 

Elektrische auto’s 
In 2014 is de Milieulijst aangepast. Als u investeert in personenauto’s, 
krijgt u alleen nog milieu-investeringsaftrek over (semi-) elektrische 
auto’s:
– Volledig elektrische auto’s komen voor een investeringsbedrag van 

maximaal € 50.000 in aanmerking voor 36% aftrek.
– Plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van 30 gram per kilometer 

of minder, komen voor een investeringsbedrag van maximaal  
€ 35.000 in aanmerking voor 27% aftrek.

– Plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van meer dan 30 gram maar 
minder dan 51 gram per kilometer, komen voor een investerings-
bedrag van maximaal € 12.500 in aanmerking voor 13,5% aftrek.

Desinvesteringsbijtelling
Vervreemdt u in 2014 bedrijfsmiddelen (onder andere verkocht of 
geschonken) waarvoor u in vorige jaren investeringsaftrek hebt  
toegepast? Dan kan het zijn dat u een deel van die aftrek moet terug 
betalen. Dit gebeurt via de desinvesteringsbijtelling. U bent verplicht 
een deel van de aftrek terug te betalen als u aan de volgende twee 
voorwaarden voldoet:
– U verkoopt of schenkt de bedrijfsmiddelen binnen vijf jaar na het 

begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed.
– De waarde van die bedrijfsmiddelen is gezamenlijk hoger dan  

€ 2.300. 

Het bedrag van de desinvesteringsbijtelling is afhankelijk van het 
bedrag waarvoor u het bedrijfsmiddel vervreemdt. Maar de bijtelling 
is nooit hoger dan het bedrag van de eerder gekregen aftrek. Neem 
voor het bedrag dat u moet bijtellen hetzelfde percentage dat u bij de 
eerdere investeringsaftrek hebt toegepast.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over de desinvesteringsbijtelling op  
www.belastingdienst.nl. Of bel de BelastingTelefoon Buitenland:  
+31 55 538 53 85.

Totaalbedrag aan investeringen Bedrag

meer dan niet meer dan

 -   € 2.300 0

 € 2.300 € 55.248 28% van het   

     investeringsbedrag

 € 55.248 € 102.311 € 15.470

 € 102.311 € 306.931 € 15.470 - 7,56% x

     (investeringsbedrag -

     € 102.311)

 € 306.931 -  0

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek


