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Soorten belasting
Als werknemer, zelfstandig ondernemer of freelancer betaal je inkomstenbelasting over je inkomen.
Als je in loondienst werkt, houdt je werkgever een voorheffing in voor de inkomstenbelasting,
genaamd loonbelasting. De Belastingdienst kent drie verschillende belastingboxen: in box 1
inkomsten uit werk en woning, in box 3 inkomsten uit sparen en beleggen. Box 2 is voor een
beperkte groep belastingplichtigen van belang; hier worden inkomsten uit een bv in belast. Een
overzicht van de belangrijkste soorten belasting in Nederland.
Loonbelasting
Elke werknemer in loondienst betaalt direct over zijn loon loonbelasting. Je hoeft daar niet zelf voor
te zorgen, dat gaat via de werkgever. De werkgever geeft je (maandelijks) een loonstrook waarop
staat hoeveel belasting je betaald hebt en na afloop van het kalenderjaar krijg je een jaaroverzicht.
Het jaaroverzicht is voor de belastingaangifte. Heb je zelf personeel in dienst, dan moet jij daar
loonbelasting (en premies) voor afdragen!
Inkomstenbelasting
Als zelfstandig ondernemer/freelancer betaal je inkomstenbelasting. Je stuurt facturen of nota’s en
de opdrachtgever betaalt je bruto uit (met of zonder btw). De Belastingdienst legt je, op grond van
je inkomstenprognoses wel vaak al een voorheffing op. Bij de aangifte wordt deze voorheffing
verrekend.
Loonheffing en heffingskorting
De inkomstenheffing wordt 'progressief' berekend over je jaarinkomen. Dit betekent dat wanneer je
inkomen toeneemt, je procentueel meer belasting gaat betalen. Je inkomen wordt opgesplitst in
'schijven'. Elke schijf heeft eigen percentages. Het kan gebeuren dat je voor losse banen of
contracten belasting in een lage schijf betaalt, maar wanneer je alles bij elkaar optelt in een
hoge(re) schijf terecht komt. Je moet dan belasting nabetalen.
Afhankelijk van je persoonlijke situatie heb je recht op bepaalde aftrekkosten en heffingskortingen.
De belangrijkste zijn:
•
Aftrekposten van de eigen woning, premies voor lijfrente, studiekosten en giften
•
Algemene heffingskorting voor iedereen
•
Arbeidskorting voor iedereen die inkomen genereert uit arbeid (loon, winst uit
onderneming of freelance-inkomsten)
•
Als ondernemer heb je mogelijk recht op de zelfstandigenaftrek, startersaftrek of de
investeringsaftrek.
•
Omzetbelasting (btw)
Wanneer je zelfstandig ondernemer of freelancer bent, heb je te maken met btw (belasting over
toegevoegde waarde, of omzetbelasting). Btw is een indirecte belasting die wordt geheven bij de
levering van een product of het verrichten van een dienst.
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Je activiteiten zijn btw-plichtig als je regelmatig, tegen vergoeding, diensten verricht of goederen
levert aan het maatschappelijk verkeer. Dit betekent dat het slechts incidenteel verrichten van
klusjes, het doen van vrijwilligerswerk en het verrichten van diensten voor familie zijn vrijgesteld
van btw. Er zijn twee btw-tarieven: 21% en 9% (was 6% tot en met 2018). Daarnaast bestaan er ook
activiteiten die vrijgesteld zijn van btw. Als je geen btw-nummer hebt, kun je ook geen btw heffen.
Vennootschapsbelasting / winstbelasting
Rechtspersonen die in concurrentie treden met anderen of die gericht zijn op het maken van winst,
moeten vennootschapsbelasting betalen. Dit geldt voor zowel bv 's en nv’s, als stichtingen en
verenigingen.
Vermogensrendementsheffing
Je vermogen in de vorm van onroerend goed, geld, aandelen of andere bezittingen, wordt belast in
box 3. Over dit vermogen moet je 1,2% belasting betalen (de Belastingdienst noemt dit de grondslag
sparen en beleggen en heft 30% belasting op een forfaitair rendement van 4%, wat neerkomt op
1,2% van je vermogen). Er is een vrijstelling voor de eerste € 30.000 (2018).
Gemeentelijke belastingen
Iedere gemeente heft belastingen, zowel van particulieren als van ondernemers. De bedragen
verschillen nogal per gemeente. De belangrijkste gemeentelijke heffingen zijn: Onroerende Zaak
Belasting (OZB) of Roerende Ruimte Belasting (RRB), Rioolrecht en Afvalstoffenheffing. Informatie
hierover kun je bij de gemeente krijgen. Mensen met een minimuminkomen kunnen
(gedeeltelijke) vrijstelling aanvragen bij de gemeentelijke belastingdienst.

Schenkbelasting
De algemene vrijstelling is € 2.147 (2018), dit bedrag mag je jaarlijks per schenker belastingvrij
ontvangen. Over het meerdere moet schenkingsrecht betaald worden. Voor bedragen die je van je
ouders krijgt, gelden andere vrijstellingsbedragen: € 5.363 (2018).

Werken in het buitenland
Nederland heeft met veel landen afspraken gemaakt om dubbele belastingheffing te voorkomen.
Stel je hiervan op de hoogte. Ook van de btw-regels. Als je Nederland verlaat, denk er dan aan dat je
je vrijwillig kunt laten bijverzekeren voor de AOW. Doe je dit niet, dan krijg je na je 65ste een lagere
AOW-uitkering. Weeg deze mogelijkheid af tegen pensioenopbouw in het buitenland.

Meer informatie
•
•

Kijk op Beroepkunstenaar.nl voor informatie over Inkomen en belasting en
artiestenregelingen.
De site van de Belastingdienst o.a. over stichtingen en verenigingen, over belastingplicht voor
culturele instellingen, over werken in het buitenland, over tarieven schenkbelasting en btw.
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