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UIT DE PRAKTIJK VAN MARREE 

KUN JE BIJ STAKING NIET EERDER  

GEREALISEERDE ZELFSTANDIGEN-  

AFTREK VERREKENEN? 
15 FEBRUARI 2021 

INLEIDING 
Een ondernemer die zijn onderneming staakt moet 
met de fiscus afrekenen over zijn stakingswinst: 
goodwill, stille reserves, fiscale reserves (waaron-
der de opheffing van de fiscale oudedagsreserves) 
en desinvesteringsbijtelling. Daar staat een aantal 
stakingsfaciliteiten tegenover, zoals de stakingsaf-
trek en de stakingslijfrente. Maar ook kan die on-
dernemer op die winst de MKB-winstvrijstelling toe-
passen en zijn zelfstandigenaftrek. 

Daarbij kan het zijn, dat die ondernemer in het verleden aanspraak had op zelfstandigenaftrek, 
maar hij die niet heeft kunnen realiseren omdat zijn winst te laag was. Dan bouwt hij niet gereali-
seerde zelfstandigenaftrek op. 

De vraag luidt daarbij of een ondernemer bij staking altijd de nog niet gerealiseerde zelfstandi-
genaftrek mag verrekenen met zijn stakingswinst. Want dat hoor je vaak. Het enige juist antwoord 
luidt zoals altijd: dat hangt ervan af. De regels daarvoor zijn bepaald niet simpel. 

“Uit de praktijk van Marree” is een reeks van praktijkgerichte 

notities, schema’s en rekenmodellen met fiscale onderwerpen 

uit de dagelijkse adviespraktijk van Marree & Van Uunen Be-

lastingadviseurs. De documenten zijn geen wetenschappelijke 

beschouwingen maar hebben alleen tot doel het aanzetten 

van adviseurs tot het creatief nadenken bij hun eigen klanten. 

En hoewel de schrijver zijn uiterste best heeft gedaan om de 

inhoud zo zorgvuldig mogelijk op te stellen, aanvaardt hij 

geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud. 
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HOOFDREGELS 

BASISAFTREK 

De zelfstandigenaftrek is in 1983 ingevoerd als compensatie voor het nominalistische fiscale winst-
begrip, met name bij een hoge inflatie. Van die achtergrond is niet veel meer over en is de zelf-
standigenaftrek eenvoudigweg een fiscaal voordeeltje voor ondernemers geworden. Het is een 
conditieloze aftrek die geldt voor elke ondernemer die aan het urencriterium1 voldoet. Het moet 
dus wel gaan om een ondernemer, niet om een medegerechtigde zoals een commanditaire vennoot 
in een commanditaire vennootschap. 

STARTERSAFTREK 

Naast deze basisaftrek geldt er ook een startersaftrek. Die kent een dubbele eis: 
1. de ondernemer moet in één of meer van voorgaande vijf kalenderjaren geen ondernemer zijn 

geweest; én 
2. in maximaal twee van de vijf voorafgaande kalenderjaren de zelfstandigenaftrek hebben toe-

gepast. 

Als in een jaar niet is voldaan aan het urencriterium dan krijgt de starter in dat jaar ook geen star-
tersaftrek. Hij heeft dus de facto vijf jaar de kans om drie keer startersaftrek te claimen. 

Grappig daarbij is dat iemand meer dan één keer zijn leven starter kan zijn, en dus ook meerdere 
keren de startersaftrek kan genieten. Alleen na een geruisloze terugkeer uit de bv2 in de laatste 
vijf jaar heb je geen recht op de startersaftrek. 

De startersaftrek krijg je weer wel nadat je een onderneming in de IB-sfeer geruisloos doorgescho-
ven3 hebt gekregen. Een geruisloze doorschuiving is geen belemmering om in aanmerking te komen 
voor de startersaftrek. 

  

                                       

 

1 Ex art. 3.6 Wet IB 2001. 
2 Ex art. 14c Wet VPB 1969. 
3 Ex art. 3.59, lid 2 (ontbinding huwelijks gemeenschap), art. 3.62 (overlijden), art. 3.63 (overdracht mede-
ondernemer of werknemer) Wet IB 2001. 
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AFTREKBEDRAGEN 

De hoogte van de zelfstandigenaftrek luidt in 2020 als volgt: 

Pensioenleeftijd4 bereikt Aftrek Starters 
(max. 3x) 

Totaal 

Nee  100% € 7.030 € 2.123 € 9.153 

Ja  50% € 3.515 € 1.062 € 4.577 

De zelfstandigenaftrek is in een bepaald jaar alleen nooit hoger dan de winst is, tenzij aanspraak 
bestaat op de zelfstandigenaftrek. Ofwel een starter mag toch de hele zelfstandigenaftrek benut-
ten, ook al voldoet hij niet aan het urencriterium. De grondslag daarbij is de winst die de onderne-
mer uit zijn ondernemingen geniet. 

DE TOEKOMST VAN DE ZELFSTANDIGENAFTREK 
De zelfstandigenaftrek ligt op het hakblok. Enerzijds wordt het tarief waartegen aftrek plaatsvindt 
in de loop der komende jaren teruggebracht tot een aftrek tegen het lage box 1 tarief van 37,1%. 
Ook als is de winst uit die onderneming hoger dan de schijf in box 1 van € 68.507. 

Het tarief waartegen de zelfstandigenaftrek de komende jaren kan worden afgetrokken luidt als 
volgt: 

Belastingjaar Aftrek 

2020 46,00% 

2021 43,00% 

2022 40,00% 

2023 37,10% 

Maar ook de hoogte van de aftrek ligt onder vuur. Sinds 2020 wordt die gekort. Hij zou al op 
grond van het Belastingplan 2020 met € 250 per jaar worden verlaagd tot € 5000 in 2028. Maar 

                                       

 

4 Als de leeftijd bij begin van kalenderjaar (ook bij een gebroken boekjaar) lager is dan de AOW-gerech-
tigde leeftijd, zoals bepaald in art. 7a, eerste lid Algemene Ouderdomswet. 
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op grond van het Belastingplan 2021 wordt hij nog eens met € 110 per jaar verlaagd over de pe-
riode 2021 tot en met 2036. Waardoor de aftrek uiteindelijk belandt op € 3240. 

Een naar mijn mening idiote maatregel die onnodig lang duurt. Als men de zelfstandigenaftrek wil 
afschaffen, doe het dan in één jaar. Of in een paar jaar om de pijn te spreiden. Dit voelt alsof je 
een pleister heel langzaam van de arm trekt. En, laten we eerlijk zijn: wie heeft de illusie dat we nu 
weten hoe in 2036 de fiscale wetgeving eruit ziet. 

En waar gaat het om: een extra afname met € 110 tegen uiteindelijk 37,1%, ofwel een belang van 
€ 40,81… Twee kratjes La Trappe Isid’or zijn duurder. Exclusief statiegeld. 

Hoe dan ook, nu is voorzien dat de zelfstandigenaftrek als volgt gaat luiden: 

Belastingjaar Aftrek 

2020 € 7030 

2021 € 6670 

2022 € 6310 

2023 € 5950 

2024 € 5590 

2025 € 3230 

2026 € 4870 

2027 € 4510 

2028 € 4120 

2029 € 4010 

2030 € 3900 

2031 € 3790 

2032 € 3680 

2033 € 3570 

2034 € 3460 

2035 € 3350 

vanaf 2036 € 3240 
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NIET GEREALISEERDE ZELFSTANDIGENAFTREK 
Als de zelfstandigenaftrek in een bepaald jaar hoger is dan de fiscale winst dan bedraagt de af-
trek niet meer dan die winst. Die regel geldt vanaf 2010. Het verschil, de zgn. niet gerealiseerde 
zelfstandigenaftrek, wordt extracomptabel bijgehouden. En wordt in later jaren (maximaal 9) als-
nog verrekenend. Maar dan in de vorm van een verhoging van de zelfstandigenaftrek van dat ka-
lenderjaar. 

Bij die verrekening gelden de volgende regels: 

- oudste jaren worden het eerst verrekend; 

- waardoor de verlaging van de winst dus ook geldt voor de verhoogde zelfstandigenaftrek. 

Het bedrag van de zelfstandigenaftrek die in het verleden niet gerealiseerd is wordt bij voor be-
zwaar vatbare beschikking vastgesteld en wordt afzonderlijk op het aanslagbiljet vermeld. 

VALKUIL BIJ STAKING: GEEN ZELFSTANDIGENAFTREK, DAN OOK GEEN VER-
REKENING 
Omdat de verrekening van in het verleden niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek alleen kan 
plaatsvinden in de vorm van een verhoging van de reguliere zelfstandigenaftrek van dat jaar, 
geldt voor die verrekening ook dat in dat jaar voldaan moet zijn aan het urencriterium. 

VOORBEELD 
Gabriel heeft in 2020 een winst van € 5000. Daardoor is zijn zelfstandigenaftrek over 2020 
maar € 5000 en geen € 7030. Het verschil van € 2030 vormt niet gerealiseerde zelfstandigen-
aftrek. 

Als Gabriel over 2021 een winst behaalt van € 10.000, krijgt hij over 2021 een zelfstandigen-
aftrek van € 6670 (de reguliere zelfstandigenaftrek) plus € 2030, ofwel totaal € 8700. 
Zou Gabriel overigens in 2020 starter zijn geweest, dan had hij wel de volle € 7030 (te verho-
gen met € 2123 startersaftrek) in aanmerking mogen nemen. 

STAKING BIJ LEVEN 

Maar met name bij diegenen die op hun gemak uitbollen zie je dat ze niet meer voldoen aan het 
urencriterium van in beginsel 1.225 uren per kalenderjaar. En als zij vervolgens hun onderneming 
staken, hebben ze juist behoefte om die verrekening te laten plaatsvinden. Want juist in dat jaar 
realiseren ze stakingswinst, dus een hoge winst uit onderneming in dat jaar, waardoor ze behoefte 
hebben aan het verrekenen van in het verleden niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek. Maar als ze 
bij staking nog leven, gaat deze vlieger niet op. 

En het urencriterium komt vooral in het nauw als een onderneming aan het begin van een kalender-
jaar staakt. Want als iemand staakt op bijv. 01 februari kan hij in dat kalenderjaar nooit aan het 
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urencriterium voldoen. Ook al werkt hij nog zo hard, van 01 januari tot 01 februari 1.225 uur in de 
onderneming werkzaam zijn zal hem echt niet lukken. 

STAKING DOOR OVERLIJDEN 

Daarvoor geldt één uitzondering: bij een staking wegens overlijden van de ondernemer5. Als de on-
dernemer in het jaar van overlijden niet aan het urencriterium voldoet, mag in dat jaar toch de eer-
der niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek in mindering worden gebracht op de stakingswinst. 

Let wel, alleen op de stakingswinst en niet op de jaarwinst genoten in het jaar van staking. En ver-
rekening mag alleen maar plaatsvinden indien en voorzover de stakingswinst toereikend is. Deze 
uitzondering geldt ook alleen voor de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek uit het verleden, niet 
voor de reguliere zelfstandigenaftrek in het jaar van staken. 

Een laatste aandachtspunt betreft de lijfrenteaftrek. Een ondernemer die staakt kan zijn stakings-
winst onder voorwaarden omzetten in een lijfrente of bankspaarproduct. Als door deze omzetting 
het bedrag van de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek hoger wordt dan de stakingswinst ver-
minderd met die lijfrente, kan voor het meerdere geen verrekening plaatsvinden en vervalt voor 
dat deel de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek. 

VOORBEELD 
Antonio overlijdt op 01 april 2020 en heeft een stakingswinst van € 110.000. Hij heeft nog 
€ 15.000 aan niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek staan. Antonio bedingt een lijfrente van 
€ 98.000, althans in feite zijn weduwe in de vorm van een nabestaandenlijfrente. 

Hoeveel niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek geldt dan voor Antonio in 2020: 

- stakingswinst € 110.000 

- af: lijfrenteaftrek € 98.000 

- restant stakingswinst € 12.000 
waardoor Antonio maximaal € 12.000 niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek mag benutten. 

Zie hier het belang om de lijfrente niet te hoog te nemen. De stakingswinst had voor € 3000 extra 
onbelast kunnen zijn, terwijl de latere uitkeringen uit die lijfrente wel belast zijn. 

Wel staat er in het besluit van 14 januari 2016 een vervelende voorwaarde: de goedkeuring dat 
het urencriterium in het jaar van overlijden niet geldt voor de niet gerealiseerde zelfstandigenaf-
trek geldt alleen als de ondernemer als gevolg van het overlijden in dat jaar niet voldoet aan het 
urencriterium. 

                                       

 

5 Opgenomen in het besluit “Inkomstenbelasting. Staking gehele onderneming; verrekening niet gereali-
seerde zelfstandigenaftrek (art. 3.76 Wet IB 2001)” van 14-01-2016, nr. BLKB2016/66. 
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VOORBEELD 
Antonio in bovenstaand voorbeeld haalde over 2015 tot en met 2019 zijn 1225 uren al bij 
lange na niet meer doordat hij zijn onderneming afbouwde. 
Dan is het onwaarschijnlijk dat hij bij leven zijn uren in het jaar 2020 wel gehaald zou hebben, 
waardoor hij – ondanks zijn overlijden – zijn niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek opgebouwd 
over de jaren vóór 2015 toch niet kan benutten. 

235.000 ONDERNEMERS MET NIET GEREALISEERDE ZELFSTANDIGENAFTREK 
Volgens mededeling van de Belastingdienst op Forum voor Fiscale Dienstverleners op 11 november 
2020 zijn er op dit moment kennelijk 235.000 belastingplichtigen met een gestald bedrag aan 
niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek. Hiervan hebben 180.000 onderneers in de afgelopen 9 
jaar nog niet voldoende hoog positief resultaat gerealiseerd om hun belastbare winst te verlagen 
met de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek. 

En in 2018 hebben 20.000 ondernemers zichzelf benadeeld door hun belastbare winst niet te ver-
lagen met de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek. En in 2019 5.000 ondernemers. Werk aan de 
winkel, dunkt mij. 

TEN SLOTTE 
Het antwoord op de vraag of een ondernemer bij 
staking zijn nog niet gerealiseerde zelfstandigenaf-
trek mag verrekenen met zijn stakingswinst luidt: al-
leen als hij zijn reguliere zelfstandigenaftrek zou 
genieten, ofwel wanneer hij in het jaar van staken 
voldoet aan zijn urencriterium. Tenzij je praat over 
overlijdenswinst, maar zelfs dan is dat het niet ze-
ker. Dus bij leven in elk geval niet staken op 01 fe-
bruari, maar op 31 december! Het is en blijft maatwerk. 

Als je vragen hebt, bel dan gerust naar ons kantoor: 013 – 577 34 81. Onze klanten mogen so-

wieso altijd korte vragen stellen zonder dat ze gelijk een rekening krijgen. 

Oisterwijk, 15 februari 2021 

MARREE & VAN UUNEN 
BELASTINGADVISEURS 

Eric van Uunen 

Marree & Van Uunen Belastingadviseurs is een openbare 

maatschap van zeven belastingadviseurs. Stuk voor stuk erva-

ren topfiscalisten. De praktijk is gevestigd in Oisterwijk maar 

is actief door heel Nederland. De klanten van de maatschap 

zijn vooral belastingadviseurs, accountants, boekhouders, no-

tarissen, advocaten en andere financiële en juridische dienst-

verleners en richt zich liefst op complexe fiscale vraagstukken. 

Meer informatie staat op de website www.marree-cs.nl. 


