
Ondernemers-
faciliteiten

In het regeerakkoord dat de VVD 
en PvdA onlangs hebben gesloten, 
staat dat een aantal  ondernemers-
faciliteiten wordt versoberd en/of 
afgeschaft. Daarmee wil het kabinet 
€ 500 miljoen euro besparen. Dit 
om de verschillen in belastingheffing 
tussen ondernemers en werknemers 
te verkleinen. 

Tot nu toe kunnen ondernemers 
onder bepaalde voorwaarden pro-
fiteren van onder andere de zelf-
standigenaftrek, startersaftrek, mee-
werkaftrek, stakingsaftrek en de 
MKB-winstvrijstelling. Dit zijn voor 
ondernemers interessante fiscale faci-
liteiten. Er zijn zelfs ondernemers 
die, om gebruik te kunnen maken 
van deze (en andere zoals vervroegde 
afschrijving) faciliteiten, een samen-
werkingsverband aangaan met hun 
eigen BV. 

Bij de zelfstandigenaftrek gaat het in 
2012 om een aftrekpost van € 7.280. 
Voor startende ondernemers wordt 
deze aftrek nog eens met € 2.123 
verhoogd tot € 9.403. Bij een tarief 
van 52% betekent afschaffing daarvan 
een extra belastingdruk van € 4.890. 

In combinatie met het afschaffen van 
de ondernemersfaciliteiten worden 
thans ook de mogelijkheden onder-
zocht om in 2015 een zogenoemde 
‘winstbox’ in te voeren. Dat is een 
soort van vlaktaks voor onderne-
mingswinst. De gedachte daarbij is dat 
de ondernemersfaciliteiten komen te 
vervallen en ter compensatie daar-
van alle winst tegen één uniform 
(lager) tarief wordt belast. Dat bete-
kent grondslagverbreding waarbij in 
beginsel de progressie uit de heffing 
verdwijnt. 

Zoals ik reeds aangaf moet deze 
operatie de schatkist een aanzien-
lijke besparing opleveren. Het lagere 
belastingtarief wordt waarschijnlijk 
dus een sigaar uit eigen doos. Een 
schrale troost: het wordt daarmee wel 
iets eenvoudiger. De Inspecteur hoeft 
zich dan namelijk niet meer af te 
vragen of de ondernemer wel recht 
heeft op bijvoorbeeld de zelfstandi-
genaftrek. 

In het regeerakkoord wordt helaas 
nog niet gerept over de hoogte van 
het tarief in de winstbox. Dat mag 
niet te hoog zijn omdat daarmee 
de ondernemers met een relatief 
lage winst onevenredig zwaar worden 
getroffen. Te laag is slecht voor de 
schatkist. Het kabinet moet dus nog 
wat passen en meten. Vooralsnog stel 
ik voor dat u optimaal gebruik maakt 
van de ondernemersfaciliteiten. 
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