Ondernemersfaciliteiten en het begrip onderneming volgens de fiscus

Ondernemer voor de omzetbelasting

Voor de omzetbelasting wordt u al vrij snel aangemerkt als ondernemer. U bent
ondernemer voor de omzetbelasting indien u zelfstandig een bedrijf of beroep
uitoefent en hieruit regelmatig inkomsten heeft . U bent tevens ondernemer voor
de omzetbelasting indien u een vermogensbestanddeel of recht exploiteert. Ook
bij regelmatige nevenwerkzaamheden bent u ondernemer voor de
omzetbelasting.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting
Voor de inkomstenbelasting moet aan meer voorwaarden worden voldaan wil er

sprake zijn van ondernemerschap. U kunt dus ondernemer voor de
omzetbelasting zijn maar niet voor de inkomstenbelasting. Grofweg zijn er 3
mogelijkheden:
1a.
U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting en u werkt
tenminste 1225 uur per jaar voor de onderneming en dit is meer
dan 50% van de tijd die is besteed aan “werken” (urencriterium).
De 50% eis geldt niet voor starters.
1b.
U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting maar u voldoet
niet aan het urencriterium.
2.
U bent geen ondernemer voor de inkomstenbelasting maar geniet
resultaat uit overige werkzaamheden.
Voor ondernemerschap inkomstenbelasting (1a en 1b) gelden de volgende eisen:
U heeft een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid (investeren),
waarmee u deelneemt aan het maatschappelijk verkeer (risico lopen)
met het oogmerk winst te behalen, die ook redelijkerwijs te verwachten is
(zelfstandigheid, meer opdrachtgevers) en u wordt rechtstreek verbonden voor
verbintenissen betreffende de onderneming (aansprakelijkheid).
De beoordeling of er sprake is van ondernemerschap (1a en 1b) dan wel overige
werkzaamheden (2) hangt vooral af van de feitelijke situatie. Zaken als aantal
opdrachtgevers, duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden, grootte van de
omzet, debiteurenrisico, investeringen, bekendheid etc spelen daarbij een rol. De
beoordeling is met name van belang voor de toekenning van de fiscale
ondernemersfaciliteiten. Onderstaand zijn de faciliteiten samengevat voor de eerder
genoemde mogelijkheden:
1a.
Willekeurige afschrijving starters, ondernemersaftrek waaronder
zelfstandigen- en startersaftrek, meewerkaftrek, aftrek speur- en
ontwikkelingswerk, fiscale oudedagsreserve, investeringsaftrek
en MKB-winstvrijstelling.
1b.
Investeringsaftrek, regeling durfkapitaal en MKB-winstvrijstelling.
2.
Geen faciliteiten.
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