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Als je 'wit' wilt gaan wcrken moet je een boukhouding
bijhouden.
Je kunt natuurlijk veel uitbesteden aan een
hoekhouder. Dat kost je normaal zo ongeveer 75,- per uur. De
boekhouder
maakt
de
jaarrekening
(balans
i·
winst/verliesrekening)
voor
je op basis
waarvan
je de
belastingaangitte ( inkomstenbelasting) doet. Oi t hoett maar
een keer per jaar. De omzetbelasting (BTW) moet meestal elk
kwartaal betaald worden. Ais je te laat bent-met betalen, dan
wordt het automatisch eens per maand. De BTW-administratie kun
je uitbesteden, maar het is goedkoper om het zeIt te doen. Als
jc het eenmaal door haht, is het ook niet 20 moeilijk.
Ret bijhouden van het KASBOEK
In een kasboek houdt je aan de linkerkant de inkomsten bi j ,
aan de rechterkant komen de kosten te staan. Afhankeli jk van
de situatie kun je kiezen voor een bladzijde voor elke dag of
een bladzi jde per week. Wannear je bi jvoorbeeld maar twee
dagen per week werkt en inkopen doet, is het handig voor elke
dag een bladzijde te nemen; zijn de verdiensten en uitgaven
verspreid over een week, dan kan een bladzijde per week
gebruikt worden.
Kasboekjes zijn te koop bij elke kantoorboekhandel.
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Als je 'wit' wilt gaan werken moet je aen boekhouding
bijhouden.
Je kunt natuurlijk veel uitbesteden aan een
boekhouder. Dat kost je normaal zo ongeveer 75,- per uur. De
boekhouder
maakt
de
jaarrekening
(balans
+
winst/verliesr~kening)
voor
je op basis waarvan
je de
belastingaangifte ( inkomstenbelasting) doet. Dit hoeft maar
een keer per jaar. De omzetbelasting (BTW) moet meestal elk
kwartaal betaald worden. Als je te laat bent-met betalen, dan
wordt het automatisch eens per maand. De BTW-administratie kun
je uitbesteden, maar het is goedkoper om het zelf te doen. Als
jc het eenmaal door heht, i~ het ook niet 20 moeilijk.
Ret bi jhouden van het KASBOKK
In een kasboek houdt je aan de linkerkant de inkemsten bi j ,
aan de rechterkant k,omen de kosten te staan. Afhankeli jk van
de situatie kun je kiezen voor een bladzijde voer elke dag of
een bladzijde per week. Wanncer je bijvoorbeeld maar twee
dagen per week werkt en inkopen doet, is het handig veer elke
dag een bladzijde te nemen; zijn de verdiensten en uitgaven
verspreid over een week, dan kan een bladzijde per week
gebruikt worden.
Kasboekjes zijn te koop bij elke kantoorboekhandel.
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Je kunt
oak het
totaal bedrag aan
inkomsten op een
middagjaVond
aan
de
inkomstenzijde
opschrijven.
De
belastinginspecteur kan je dan weI vragen hoe je de inkomstcn
bijhoudt (aantal klanten en hoeveel ze betalen).
Elke uitgave (kosten) krijgt een nummer. Het is handig om een
aparte envelop of ordner met bonnen (genummerd) te maken. Je
nummert door tot het einde van het jaar. Of ais je veel kosten
hebt tot aan het eind van het kWartaal, en dan weer opnieuw.
Eigenlijk
is
zo'n
kasboek.
a1
een
boekhouding.
De
belastingdienst
lDoet
ovcrzicht
kunnen
krijqen
over
je
inkmasten en uitgaven en dat hebben ze Jlet dit kasboek • •le
hebt nu een boekhouding bijqehouden. De bewijslast ligt verder
bij de belastinqdienst, bijvoorbeeld als ze vermoeden dat je
inkomsten verzwijgt.
In het voorbeeld wordt je winst (omzet) als voIgt berekend.
Inkomsten min kosten : f 950,- min f 575,- = f 375,-.
OVer deze omzet moet je inkomstenbelasting betalen. Het is
veilig om rekening te houden met 30 % inkomstenbelasting. In
dit geval is 30 % van f 375,- = f 112,50. De bruto verdienste
is dus f 375, de netto verdienste is dan f 262.50,- (f 375 
f ~12,50). Ais je achter het raam werkt kan handig zijn om 30%
van je verdiensten op een aparte spaarrekening te zetten. Dan
kan je alti.jd je aanslagen betalen (BTW en inkomstenbelasting)
en je krijgt nog rente ook. Ais het goed is hou je geld
daarvan over. Thuiswerkers hebben meestal minder beroepskosten
(geen hogc raamhuur);. Zij moeten er rekening mee houden dat
zo'n 3~% van de verdiensten naar de belasting verdwijnt.
BEROEPSKOSTEN

In dit voorbeeld wordt er van uitgegaan dat de belasting de
uitgaven ziet als beroepskosten. Beroepskosten zijn al die
kosten die gemaakt worden 'ter verwerving of behoud' van je
werk. Als je aannemelijk kunt maken dat je zonder die kosten
niet (zo veel) kan verdienen, is het niet noodzakelijk om een
bonnetje (bewijs)
te hebben.
Een goed voorbeeld is de
raamhuur. De belasting accepteert raamhuur (meestal) als
beroeps](osten zonder een bewijs van betaling te eisen. Een
ander voorbeeld is de 15% regeling als je een bedrijf in je
eigen woning uitoefent. Je mag dan aIle woonlasten (huur, GEB,
water, onderhoud, schoonmaak, etc.) optellen en van bet totale
bedrag 15% opgeven als beroepskosten. Onze boekhouder vertelde
dat je, als een pooier hebt, hem ook van de belasting mag
aftrekken. Je kan het als ' beschcrmkosten' zien. Het is de
vraag of je 'beschermheer' hier blij mee is, maar het valt te
proberen.
Kleding en lingerie worden niet altijd helemaal geaccepteerd
als beroepskosten. Ze ](unncn zeggen dat je de lingerie ook
prive draaqt. Dit kun je natuurlijk weer aanvechten.
Waar let de belastingdienst op?
Ten eerste kijken ze of de kosten in verhoud:i.ng tot de
inkomsten 'logisch' zijn. Als je elke week een gros condooms
koopt en je hebt maar 10 klanten dan worden ze achterdochtig.
Ten tweede ki jken ze of je genoeg geld overhoud om van te
leven. Ze zi jn ook niet te beroerd om bi j je thuis te komen
ki jken of je niet net ean nieuw bankstel hebt aangeschaft,
terwijl je daar volgens je boekhouding hat geld met voor
habt.
Het maakt oak uit waar je werkt. De belastingdienst in
bijvoorbeeld Amsterdam heeft het ontzettend dJ;'uk en zal je
niet over elk verdacht geeltje komen lastig vallen. In
kleinere plaatscn zijn ze fanatieker .
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B.T.W. (omzet)belasting
Op dit moment moet je 17,5% over al je vcrdiensten afstaan aan
de belasting.
Het
is de bedoeling dat
je die
17,5%
doorberekent aan je klanten. Je mag het BTW bedrag dat je a1
hebt
betaald
aan
anderen
van
dit
bedrag
aftrekken
(voorbelasting). In Blacklight 1993 staat een heel artikel
over de belastingen, waarin de BTW verder wordt uitgelegd. Het
zelf bijhouden in jc kasboek van de BTW is lastiger. Ik zal in
de volgende Vluggertjes uitleggen hoe dat werkt.
Zoals al eerder gezegd kun je de BTW laten berekcnen door de
boekhouder. Jij schrijft dan aIleen je inkomsten en uitgaven
in het kasboek. Je moet weI altijd vragen om een BTW bon als
je iets koopt. Als de BTW niet op de bon staat, mag je het
niet aftrekken van je eigen B~W. (Een uitzondering hierop zijn
taxibonnen, maar daar over in de volgende Vluggertjes meer).
MAT KOST ERN BOEKHOUDER?

Als je je hele boekhouding door cen hoekhouder laat doen (dus
oak de BTW berekening), heeft hij/zij ongeveer andcrhalf uur
per kwartaal nodig, dus zes uur per jaar. Daar komt er nag
:7.o'n drie uur bij voor maken van de jaarrekening (dit is een
duidelijk overzicht van je verdiensten en kosten) en het
verwerkcn van de inkomstenbelasting. Totaal moet je dus
rekening houden met zo'n 700,- per jaar. (Normale prijzen zijn
f 75,- per uur voor de boekhouding en jaarrekening en f 95,
per uur voor de inkomstenbelastinq). Het kan een beetje
verschillen per boekhouder.
Ais
je
besluit
om
de
boekhouding zelf te doen, is
het verstandig om met een
boekhouder te bespreken wat
voor jou een goede opzet is.
oi t bespaart je ti jd, en je
levert de boekhouding aan op
een
manier
die
voor
de
hoekhouder prettig is, zodat
de rekening van de bOekhouder
weer lager is.
De boekhouder is ook goed op
de
hoogte
van
de
mogelijkheden
van
het
opvoeren van beroepskosten en
andere aftrekposten.
De hoeveelheid tijd die nodiq
is am een jaarrekening te
maken is afhankeli jk van de
overzichtelijkheid
van
het
kashoek.
In het eerste jaar is er iets
meer
tijd
nodig
am
de
boekhouding op te zetten.
Vraaq vooraf aan je boekhouder hoeveel hij/zij
hoeveel tijd hij/zij denkt nodiq te hebben!
Laurence
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