Belastingtarieven 2012
De onderneming betaalt belasting over de winst. De belastingtarieven verschillen per
ondernemingsvorm. Hierna worden de tarieven voor de eenmanszaak, de Vof en de BV
weergegeven.

Eenmanszaak en Vof: Inkomstenbelasting (voor ondernemers tot 65 jaar)
Voor een eenmanszaak en een VOF worden dezelfde tarieven gehanteerd als bij de
inkomstenbelasting voor particulieren.
Meer dan

Maar niet meer dan

Tarief

-

€ 18.945

33,10%

€ 18.945

€ 33.863

41,95%

€ 33.863

€ 56.491

42,00%

€ 56.491

52,00%

Aftrekposten: Over de winst heb je drie aftrekposten:
1) Startersaftrek: € 2.123 (1e drie jaar als je voldoet aan urencriterium van 1.225 uur per jaar)
2) Zelfstandigenaftrek: € 7280 onafhankelijk van de hoogte van de winst

3) MKB vrijstelling: 12%
Dit percentage bereken je over de nettowinst na aftrek van de startersaftrek en de
zelfstandigenaftrek. Het urencriterium geldt niet voor deze aftrekpost waardoor
deeltijdondernemers ook gebruik kunnen maken van de regeling evenals startende
ondernemers die daarnaast in loondienst werken. Let op: Wanneer sprake is van een
verlies uit onderneming, werkt de vrijstelling nadelig uit. Het fiscale verlies wordt
beperkt door de vrijstelling. Het te verrekenen verlies wordt namelijk met het
percentage van de vrijstelling verminderd.
4) Investeringsaftrek
Natuurlijke personen hebben te maken met de eenmalige gewone investeringsaftrek
van 3,5 % op de investeringskosten in nieuwe vaste activa. Ondernemingen met
minder dan 20 werknemers hebben recht op de gespreide gewone investeringsaftrek.
Dat is een aftrek van 13,5 % op de jaarlijkse afschrijving van het nieuwe
actiefbestanddeel. Naast de gewone investeringsaftrek bestaan er ook verhoogde
investeringsaftrekken voor investeringen in zaken die het leefmilieu ten goede
komen, energiebesparend zijn, voor investeringen in octrooien, veiligheid en
hergebruik van verpakkingen.

de unieke ondernemer ::: 035-7110877
www.deuniekeondernemer.nl ::: info@deuniekeondernemer.nl

BV: Vennootschapsbelasting
Over de winst in een BV moet vennootschapsbelasting worden betaald. Indien de winst
vervolgens wordt uitgekeerd aan de directeur grootaandeelhouder (je bent directeur
grootaandeelhouder als je meer dan 5% van de aandelen bezit) is een aanmerkelijk belang
heffing van 25% verschuldigd.
Meer dan

Maar niet meer dan

tarief

-

€ 200.000

20%

€ 200.000

24%

Heffingskortingen 2012
De bedragen hieronder worden, indien van toepassing, als heffingskorting in mindering
gebracht op de belastingheffing in box 1, box 2 en box 3 samen:

algemene heffingskorting

€ 2.033

arbeidskorting (maximaal) tot 65 jaar

€ 1.611

inkomensafhankelijke combinatiekorting max

€ 2.133

alleenstaande-ouderkorting

€ 429

aanvullende alleenstaande-ouderkorting
(maximaal)
Jonggehandicaptenkorting

€ 1.319
€ 708

Doorwerkbonus
65 en 66 jaar

€ 942

67 jaar en ouder (1%)

€ 471

levensloopverlofkorting (per jaar van deelname)

€ 201

ouderschapskorting (per verlofuur)

€ 4,11

Zorgverzekeringswet
Over het belastbaar inkomen (= nettowinst minus aftrekposten) wordt door de fiscus 5%
geheven over de zorgverzekeringswet.
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