Gastouders en financiën
•
•
•
•
•

Er is vaak onduidelijkheid over bruto-inkomen, netto-inkomen en hoeveel belasting te moeten
betalen
Wat zijn de mogelijke aftrekbare kosten?
Veel gastouders komen in aanmerking voor ondernemerschap en hoeven daardoor minder
belasting te betalen
Veel gastouders hebben zelfs de mogelijkheid om met terugwerkende kracht belastingvoordeel
uit voorgaande jaren te verkrijgen
Gastouders hebben veelal weinig affiniteit met financiën

Inkomens van Gastouder (box 1)
•
•

Inkomsten uit overige werkzaamheden (ROW)
Inkomsten winst uit onderneming (WUO)

Voorbeeld: Inkomen gastouder
Jaaromzet gastouder
Kosten gastouder

(is totaal van jaaropgaven GOB)

Inkomen gastouder
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€ 24.000
€ 5.000
________
€ 19.000

Belastingen 2016 (tot 65 jaar)
Belastingtarieven:
Inkomstenbelasting en Premies Volksverzekering
t/m € 19.922
36,55 %
€ 19.923 t/m € 66.421
40,40 %
€ 66.422 en meer
52,00 %
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
(maximum € 2.902)
5,50 %

Voorbeeld: Belastingbesparing (2016)
De reden om een goede administratie bij te houden is omdat het belastbaar inkomen
lager wordt en minder belasting hoeft te worden betaald. Zie onderstaande voorbeeld:

Beoordeling / toetsing door belastingdienst voor ondernemerschap
•
•
•
•
•
•
•
•

Wordt er door de gastouder winst gemaakt?
Sluit de gastouder zelfstandig overeenkomsten af?
Streeft de gastouders naar meerdere opdrachtgevers (lees ouders)?
Hoeveel tijd wordt er besteed aan het gastouderschap?
Loopt de gastouder ondernemersrisico’s?
Maakt de gastouder reclame?
Is de gastouder aansprakelijk voor eventuele schulden?
Is de gastouder ingeschreven bij de KvK?
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Belangrijke overige aspecten om de ‘zelfstandigheid ten op zicht van GOB’
aan te kunnen tonen:
•
•
•
•
•

Schrijf een eigen pedagogisch werkplan (en laat deze door het GOB goedkeuren).
Schrijf een eigen risico- en inventarisatieplan (en laat deze door het GOB goedkeuren).
Acquireer zelf nieuw ouders
Bepaal je eigen tarieven en voorwaarden.
Gedraag je als ‘echte’ ondernemer (zie onderstaande opsomming).

Belangrijk! Onderbouw het ondernemerschap als gastouder d.m.v.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visitekaartjes
Adverteren (in bijv. clubblad voetbal/hockey)
Flyer
Eigen website
Promotie via social media (Facebook, Linkedin)
Een eigen pedagogisch werkplan en RI & E plan
Aparte bankrekening (wel extra kosten indien zakelijk)
Afsluiten van ondernemersverzekeringen
Inschrijving KvK (pas op ‘foute bedrijven’ die zich melden voor inschrijving in gidsen etc. / kosten
KvK eenmalig € 50, dus geen jaarlijkse kosten)
Deelname in kennisnetwerken

Eisen voor zelfstandigen (- en starters)aftrek
•

Minimaal 1225 uren werkzaam zijn als gastouder
(Omzetindicatie van > € 8.500 (gemiddeld per maand ongeveer € 750) )

Belastingvoordelen bij ondernemerschap 2016
Ondernemersaftrek

Aftrek

Bepalingen

Zelfstandigenaftrek

€ 7.280

urencriterium 1225 uur

Startersaftrek (3 jaar)

€ 2.123

recht op zelfstandigenaftrek

MKB - vrijstelling

14%

erkend zijn als ondernemer

Investeringsaftrek ( > € 2.301)

28%

Bedrijfsmiddel > € 450
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Een praktijkvoorbeeld 2016 (afhankelijk van persoonlijke situatie)
ROW

WUO

WUO

(3 jaar)

(na 3 jaar)

Omzet

€ 24.000

€ 24.000

€ 24.000

Kosten

€

€

€

Arbeidsinkomen

€ 19.000

€ 19.000

€ 19.000

Zelfstandigenaftrek

€

-

€

7.280

€

Startersaftrek

€

-

€

2.123

€

€ 19.000

€

9.597

€ 11.720

MKB-vrijstelling

€

€

1.344

€

Belastbaar inkomen

€ 19.000

€

8.253

€ 10.079

Te betalen IB / PVV

€

6.945

€

3.017

€

3.684

Heffingskorting

€

5.135

€

5.135

€

5.135

€

1.810

€ -2.118

€ -1.451

€

1.045

€

454

€

554

€

2.855

€ -1.664

€

-897

€ -4.519

€ -3.751

Te betalen Zvw
Belastingvoordeel

5.000

-

5.000

5.000

7.280
1.641

Verschillende Toeslagen
Een lager belastbaar inkomen resulteert vaak ook in hogere toeslagen. Afhankelijk van
o.a. het inkomen van de partner kan het dus ook gevolgen hebben voor:
• Zorgtoeslag
• Huurtoeslag
• Kindgebonden budget
• Kinderopvangtoeslag
Kijk voor meer informatie (maak hier je eigen proefberekeningen):
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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Aftrekbare kosten (altijd bonnen/facturen etc. bewaren):
Eten, drinken, tussendoortjes
Educatie & vermaak
• Speelgoed & kinderboeken & magazines voor kinderen
• Knutselmaterialen (papier, stiften, klei, etc.)
• Uitstapjes (entree en versnaperingen)
Kosten voor veiligheid & voorzieningen
• EHBO (EHBO trommel, veiligheidshaakjes, deurstrips, traphekje, rookmelders enz.)
• Luiers en billendoekjes
• Overige voorzieningen (o.a. kinderwagen, babybad, flessenwarmer, kinderparaplu’s, bestek,
bekers, tandenborstel, billencrème)
Kosten schoonmaken en wassen
• Schoonmaakartikelen (ook extra ledigingen van vuilcontainer)
• Wassen van kleding, dekbedden, knuffels (à € 1,00 per wasbeurt)
• Drogen van kleding, dekbedden, knuffels (à € 1,30 per droogbeurt)
Kilometervergoeding
• Reiskosten, aftrekbaar € 0,19 per kilometer voor elke kilometer die zakelijk is gereden.
Kosten Gastouderbureau
• Doorberekende bemiddelings- en begeleidingskosten aan gastouder
Telefoon-, computer- en verkoopkosten
• Bij alleen mobiele telefoon: de zakelijke gesprekskosten
• Bij zowel vaste en mobiele telefoon: abonnements- en gesprekskosten van mobiele telefoon
• Internetkosten (o.a. hostingskosten en domeinnaam)
• Reclame- en advertentiekosten
Kantoorkosten en overige kosten
• Kantoorartikelen (o.a. enveloppen, briefpapier, pennen, inktpatronen, nietmachine,
perforator)
• Kosten opleiding en studie (evt. met een drempel van € 250)
• VOG-verklaring en kosten leges voor inschrijving LRKP
• Zakelijke verzekeringen (o.a. (bedrijfs)aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid, ongevallen,
rechtsbijstand)
• Bankkosten (voor de zakelijk gebruikte bankrekening)
• Administratie en belastingaangifte

Niet aftrekbare kosten
•
•
•
•
•

Kosten voor een niet-zelfstandige werkruimte in de (privé)woning. Inrichting voor een nietzelfstandige werkruimte in de (privé)woning
Kosten waar een vergoeding voor is ontvangen en niet worden meegenomen in de omzet.
Kleding (m.u.v. werkkleding)
Kosten voor persoonlijke verzorging van de gastouder.
Boetes (o.a. verkeers- en belastingboetes)
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Informatie over ZEZ - uitkering
•
•
•
•
•
•

Bent u zwanger?
Dan kunt u een ZEZ-uitkering aanvragen als u ‘zelfstandige bent met of zonder personeel’;
Uitkering van 16 weken
Maximaal wettelijk bruto minimum loon
Meer informatie bij het www.uwv.nl
De mogelijke gewerkte uren van de 16 weken worden meegeteld in het urencriterium

Kosten gemaakt in de aanloopfase
•

•

Alle kosten die u uit zakelijk oogpunt voor een onderneming hebt gemaakt, zijn aftrekbaar.
Daaronder vallen ook kosten die zijn gemaakt met de duidelijke bedoeling een onderneming
tot stand te brengen: kosten dus die u hebt gemaakt voordat de onderneming van start ging.
Denk bijvoorbeeld aan een marktverkenning en ingewonnen adviezen.
Houd een registratie bij van de uren die u aan de onderneming besteedt. U kunt het aantal
uren dat u al vóór uw aanmelding als ondernemer aan uw onderneming besteedt, meetellen
voor het minimumaantal benodigde uren voor bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek.

.
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Disclaimer:
De bovenstaande informatie is door FAGON zorgvuldig verzameld en samengesteld. De informatie is door aanpassing van
regels en wetgeving aan wijzigingen onderhevig. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onjuistheden en er kunnen geen
rechten aan vermelde informatie worden ontleend.
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www.fagon.nl / www.gastouderaangifte.nl

Voor meer informatie:
Henk Gardien
E-mail
info@fagon.nl
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