
Rekenvoorbeelden

Uitganspunten voor de berekening:

A: algemene kosten gastouder bedragen 750 euro per jaar

B: extra kosten als zelfstandig ondernemer bedragen 500 euro per jaar

C: er wordt aan alle voorwaarden voldaan om de algemene heffingskorting en arbeidskorting te ontvangen 

D: er wordt geen rekening gehouden met allerlei heffingskortingen naast de algemene heffingskorting (zoals bijv. combinatiekorting etc.)

E: u heeft de AOW leeftijd nog niet bereikt



Gastouder geen zelfstandig ondernemer Gastouder wel zelfstandig ondernemer

inkomsten gastouder 15.000€                 15.000€         

Af: kosten gastouder 750€                      1.250€           

inkomen 14.250€                 13.750€         

zelfstandigenaftrek n.v.t. 6.670€           

startersaftrek n.v.t. 2.123€           

inkomen n.v.t. 4.957€           

MKB-vrijstelling (14%) n.v.t. 694€              

belastbaar inkomen 14.250€                 4.263€           

te betalen belastingen (37,10%) 5.287€                   1.582€           

Af: algemene heffingskorting (maximaal) 2.837€                   2.837€           

Af: arbeidskorting 1.655€                   1.511€           

te betalen belasting 794€                      -€                   

te betalen bijdrage ZVW (5,75%) 819€                      245€              

totale ontvangsten dit jaar 12.636€      13.505€        

Voordeel zelfstandig ondernemende gastouder 870€       



Gastouder geen zelfstandig ondernemer Gastouder wel zelfstandig ondernemer

inkomsten gastouder 25.000€                 25.000€         

Af: kosten gastouder 750€                      1.250€           

inkomen 24.250€                 23.750€         

zelfstandigenaftrek n.v.t. 6.670€           

startersaftrek n.v.t. 2.123€           

inkomen n.v.t. 14.957€         

MKB-vrijstelling (14%) n.v.t. 2.094€           

belastbaar inkomen 24.250€                 12.863€         

te betalen belastingen (37,10%) 8.997€                   4.772€           

Af: algemene heffingskorting (maximaal) 2.645€                   2.837€           

Af: arbeidskorting 3.901€                   3.888€           

te betalen belasting 2.450€                   -€                   

te betalen bijdrage ZVW (5,75%) 1.394€                   740€              

totale ontvangsten dit jaar 20.406€      23.010€        

Voordeel zelfstandig ondernemende gastouder 2.605€    



Gastouder geen zelfstandig ondernemer Gastouder wel zelfstandig ondernemer

inkomsten gastouder 35.000€                 35.000€         

Af: kosten gastouder 750€                      1.250€           

inkomen 34.250€                 33.750€         

zelfstandigenaftrek n.v.t. 6.670€           

startersaftrek n.v.t. 2.123€           

inkomen n.v.t. 24.957€         

MKB-vrijstelling (14%) n.v.t. 3.494€           

belastbaar inkomen 34.250€                 21.463€         

te betalen belastingen (37,10%) 12.707€                 7.963€           

Af: algemene heffingskorting (maximaal) 2.048€                   2.812€           

Af: arbeidskorting 4.168€                   4.154€           

te betalen belasting 6.492€                   997€              

te betalen bijdrage ZVW (5,75%) 1.969€                   1.234€           

totale ontvangsten dit jaar 25.789€      31.519€        

Voordeel zelfstandig ondernemende gastouder 5.730€    

Let op: Startersaftrek mag maximaal 3 jaar worden toegepast.

Deze berekening is gebaseerd op de belastingtarieven 2021

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.


