
	

	

De 3 meest belangrijke eindejaartips voor 
fotografen die geld opleveren. 
Denk jij bij de jaarwisseling direct aan je boekhouding? Als je net als de meeste fotografen bent met wie wij 

spreken, dan is kans groot dat dit niet het geval is. Toch is de jaarwisseling een belangrijk moment voor jouw 

boekhouding. Tenminste, als jouw boekhouding gelijkloopt met het kalenderjaar (dat hoeft niet, maar is vaak 

wel het geval). Je gaat bij de jaarwisseling namelijk jouw jaar financieel afsluiten en daarmee komt het 

resultaat waarover je belasting betaalt vast te staan. 

 

Waar moet je op letten? 
De tips die we je hieronder geven leveren of geld op of zijn belangrijk om te weten zodat je jouw 

belastingaangifte juist kunt indienen. We geven ook per tip aan wanneer je de voorgestelde acties kunt 

uitvoeren.  

 

Tip 1: investeer zoveel mogelijk in één jaar en zorg dat je geen belastingvoordeel misloopt! 
Wanneer uit te voeren: nu tot aan de jaarwisseling 

Heb je weleens gehoord van KleinschaligheidsInvesteringsaftrek (KIA)?  

 

Wat is de KIA? 

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost in de inkomstenbelasting waardoor je minder 

inkomstenbelasting betaalt. Je komt in aanmerking als je meer dan € 2.400 exclusief btw hebt geïnvesteerd 

in een boekjaar. Ook moeten deze investeringen meer dan € 450 exclusief btw per stuk bedragen. 

 

Hoe optimaliseer je de KIA? 

Bedenk wat je nog wilt investeren. Investeer zoveel in één jaar zodat je boven de drempel van € 2.400 

uitkomt. Het zou namelijk zonde zijn als je bijvoorbeeld € 1.500 in 2020 investeert en € 2.000 in 2021. Want, 

dan heb je in allebei de jaren wél geïnvesteerd maar net onvoldoende om een voordeel te halen uit de KIA. 

 

Als je dus de voorgenoemde (€ 1.500 + € 2.000 =) € 3.500 in één jaar investeert (of in ieder geval een 

minimum van € 2.400,00) dan heb je 'ineens' wél recht op deze extra aftrek! Als je gebruik wilt maken van een 

extra belastingvoordeel dan doe je er dus meestal goed aan zoveel mogelijk in één jaar te investeren.  

 

Loop dus eens jouw boekhouding na en check hoeveel je geïnvesteerd hebt in bedrijfsmiddelen van € 450 of 

meer. Tel die bij elkaar op en kijk dan of je al aan de € 2.400 komt. 

 

Hoe bepaal je nu wat slim is (dit jaar of volgend jaar investeren?) 

Dat hangt helemaal af van jouw situatie maar uiteraard kunnen we je wel een vuistregel meegeven.  

1. Als je elk jaar meer dan € 2.400 investeert in bedrijfsmiddelen van € 450 of meer, dan hoef je hier 

überhaupt niet over na te denken. Dan heb je ieder jaar recht op de KIA. 

2. Schommelen jouw investeringen en kom je het ene jaar niet en het andere jaar wel aan de € 2.400? 

Dan is het goed om jouw investeringen te bundelen in één jaar (zover dat mogelijk is natuurlijk). 

3. Investeer je per jaar minder dan € 1.200? Dan is de kans groot dat je de KIA niet zal kunnen 

toepassen, ook niet als je de investeringen bundelt in één jaar. Je hoeft dan niks te doen. 

 
  



	

	

Tip 2: Voorraad tellen 
Wanneer uit te voeren: rondom de jaarwisseling (31 december of 1 januari) 

Verkoop je fysieke producten? Dan is het einde van het jaar de tijd om de balans op te maken (letterlijk �). Je 

moet alle producten tellen die je nog op voorraad hebt, dit dien je namelijk aan te geven bij de aangifte 

inkomstenbelasting. 

 

Wat is de waarde van de voorraad? 

Er zijn meerdere manieren om voorraad te waarderen, maar we houden het graag praktisch en simpel en 

vertellen je de meest gebruikte methode die ook wel “waardering op kostprijs” wordt genoemd. 

 

Door jouw voorraad te waarderen op kostprijs hanteer je simpelweg het bedrag dat je zelf ooit betaald hebt 

voor de voorraad (de kostprijs). Stel dus dat je jouw eigen boeken verkoopt, dan heb je eigenlijk twee 

componenten waar je rekening mee zou kunnen houden. Enerzijds wat het jou gekost heeft om die boeken 

te laten drukken en anderzijds wat de waarde is die je er zelf in hebt gestopt. Een blanco boek is namelijk niet 

zoveel waard als een boek met inhoud. Die inhoud (het intellectuele eigendom) is lastiger te waarderen en 

daarom sluiten wij altijd graag aan bij de inkoopprijs.  

 

Heb je dus nog 50 boeken over aan het eind van het jaar en was inkoopprijs € 3,50 per boek? Dan heb je voor 

€ 175 aan boekenvoorraad op de balans staan. 

 

Tip 3: Btw terugkrijgen op autokosten aan de hand van de kilometerstand 
Wanneer uit te voeren: rondom de jaarwisseling (31 december of 1 januari) 

 

Als je een auto privé bezit maar daarmee ook zakelijke ritten doet dan weet je waarschijnlijk al wel dat je € 

0,19 per km mag administreren als kosten (als je onze software gebruikt hoef je enkel de kilometers in te 

geven. Het aftrekbare bedrag voor de inkomstenbelasting wordt automatisch uitgerekend door de 

software).  

 

Wat veel ondernemers niet weten is dat je ook recht hebt op een deel van de btw over de gemaakte kosten 

terug te krijgen, als je jouw privéauto deels zakelijk gebruikt.  

 

Hoe werkt het? 

Je mag in eerste instantie alle kosten aftrekken. Daarna moet je een correctie verrekenen voor het 

privégebruik. Zo trek je uiteindelijk enkel de btw voor jouw zakelijk gereden kilometers af. Welke kosten kun je 

dan opvoeren? In principe alle kosten die verband houden met de auto: brandstof, car wash, etc. 

Let op, op jouw autoverzekering zit geen btw maar assurantiebelasting en dit is ook 21%. Deze belasting 

mag je echter niet aftrekken. 

 

Hoe bepaal je jouw privékilometers? 

Je kunt werken met een zogeheten ‘forfait’, dat is een vast bedrag aan btw gebaseerd op de 

cataloguswaarde van jouw auto. Als je met het forfait werkt, dan vraag je dus alle btw terug en corrigeer je dit 

met het forfait (het vaste bedrag). Het nadeel is echter dat je waarschijnlijk te veel btw corrigeert als je de 

auto vooral veel zakelijk gebruikt, waardoor je te veel btw betaald. 

 

Een andere mogelijkheid is om de privé gereden kilometers te bepalen. Dan weet je namelijk exact wat de 

verhouding tussen zakelijk en privé is. 

https://ezboekhouding.nl/dupho?utm_source=partner&utm_medium=partner_content&utm_campaign=dupho_nl


	

	

Rekenvoorbeeld zakelijke en privé gereden kilometers 

Als de kilometerstand van jouw auto aan het begin van het jaar 50.000 km was en aan het eind van het jaar 

70.000 km, dan weet je wat alle gereden kilometers zijn geweest in dat jaar, namelijk: (70.000 – 50.000 = ) 

20.000 km. 

 

We gaan ervan uit dat je de zakelijke kilometers sowieso al hebt geadministreerd om € 0,19 per kilometer te 

kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Stel nu dat jouw zakelijke kilometers 15.000 zijn, dan kun je de 

verhouding tussen zakelijke en privé gereden kilometers berekenen voor dat jaar. 

 

De verhouding zakelijke kilometers ten opzichte van het totaal is in dit voorbeeld 15.000/ 20.000 = 0,75.  

In dit geval is jouw percentage zakelijke kilometers dus 75%. Nu je dit weet is jouw privécorrectie dus 25% 

van de btw over kosten die je hebt gemaakt voor het gebruik van jouw auto.   

 

Hoe optimaliseer je dit? 

Je hebt een keuze hoe je dit hanteert mits je over alle gegevens beschikt. Dus, om te optimaliseren zal je 

moeten zorgen voor een goede administratie.  

 

Daarvoor moet je een paar dingen doen: 

§ Aan het begin van het jaar de kilometerstand noteren van jouw auto. 

§ Heel het jaar de door jou zakelijk gereden kilometers bijhouden. 

§ Alle bonnen van gemaakte kosten voor jouw auto bewaren. 

§ Aan het eind van het jaar de kilometerstand noteren van jouw auto. 

§ De verhouding tussen zakelijke en privé kilometers berekenen. 

§ Checken wat het forfait is voor jouw auto (website Belastingdienst). 

 

Deze blog is geschreven door onze partner EZ Boekhouding. Als lid van DuPho krijg je korting de software én 

een gratis e-book van EZ Boekhouding. Meer weten? Ga naar onze website of de site van EZ boekhouding 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/btw_en_de_auto/privegebruik_auto_van_de_zaak/
https://www.dupho.nl/advies/online-boekhouden
https://ezboekhouding.nl/dupho?utm_source=partner&utm_medium=partner_content&utm_campaign=dupho_nl

