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Per 1 januari 2012 wordt de zelfstandigenaftrek omgezet in een vaste aftrekpost, een
basisaftrek van € 7.280. Deze vaste aftrek vervangt de huidige regeling die acht schijven
kent, met een aftrek die hoger wordt naarmate de winst uit onderneming lager is. Het
kabinet wil deze ‘straf op groei’ wegnemen.

De zelfstandigenaftrek is in fiscaal zwaar weer. 
De wetgever heeft per 1 januari 2010 bepaald dat een ondernemer deze aftrekpost uitsluitend kan
benutten als hij voldoende winst uit onderneming heeft behaald. De zelfstandigenaftrek kan niet
meer tot een fiscaal verlies lijden. Heeft de ondernemer onvoldoende winst, dan kan de niet
aftrekbare zelfstandigenaftrek vooruit gewenteld worden en verrekend worden met winst in
toekomstige jaren. Deze beperking geldt niet voor startende ondernemers.
Per 1 januari 2012 wordt de zelfstandigenaftrek
verder beperkt: de aftrek wordt omgezet in een vaste
aftrek van € 7.280. Deze gefixeerde aftrekpost
vervangt de huidige zelfstandigenaftrek met acht
schijven, waarbij de aftrek hoger wordt naarmate de
winst uit onderneming lager is. Het kabinet wil deze
‘straf op groei’ wegnemen. De vaste basisaftrek
betekent een lagere aftrek voor ondernemers met een
winst uit onderneming (van meer dan € 7.280) tot
afgerond € 18.500, ondernemers met een winst
boven de € 53.000 gaan er met de vaste aftrek op
vooruit, hun aftrek wordt hoger. De vaste aftrek zal
niet worden geïndexeerd, om het winstgevend
ondernemen verder te bevorderen. Het urencriterium
als voorwaarde om in aanmerking te komen voor de
zelfstandigenaftrek, blijft onverkort gehandhaafd.

Commentaar
Deze aanpassing van de zelfstandigenaftrek is de eerste stap van het kabinet om de vele
ondernemersfaciliteiten te gaan vervangen door één geïntegreerde ondernemersfaciliteit, die gericht
zal zijn op het bevorderen van winstgevend ondernemerschap. Dat kan uitmonden in 
een aparte box in de inkomstenbelasting voor ondernemers, een winstbox, waarbij de winst uit
onderneming belast gaat worden tegen een lager, proportioneel tarief. Invoering van zo’n winstbox
betekent een ingrijpende wijziging van het stelsel van onze inkomstenbelasting. Het kabinet gaat de
mogelijkheden van een aparte winstbox verkennen. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft
daar in zijn Fiscale Agenda van begin dit jaar al een flink voorschot op genomen. In zijn
beschouwingen over de gewenste aanpassingen van ons belastingstelsel speculeert hij over een
aparte winstbox, met één belastingtarief, een vlaktaks. Dat tarief kan uitkomen op zo’n 28,5% als
de huidige ondernemersfaciliteiten worden afgeschaft en dat gecompenseerd wordt in het tarief van 
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de winstbox. Zover is het nog niet, maar dat het inkomen van ondernemers ook in de nabije
toekomst veel lager belast blijft dan het inkomen van andere belastingplichtigen, zoals werknemers,
staat wel vast. 
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