Welkom bij Tentoo
Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo
eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze
brochure een toelichting op onze dienstverlening
voor zzp’ers, onze werkwijze en andere informatie
over fiscale aftrekposten, zakelijke kosten en
investeringen.

TENTOO
Sinds onze oprichting in 1992 bewijzen wij dat de
dienstverlening van Tentoo het ondernemerschap
eenvoudiger maakt. Onbekommerd, zogezegd. Voor ons
betekent dit het wegnemen van zorgen, risico’s en
belemmeringen rondom uitbetalingen en werkgeverschap. Tentoo is actief in alle branches waar behoefte is
aan tijdelijke werkverbanden en een flexibele relatie
tussen opdrachtgever en -nemer. Op jaarbasis bedienen
de medewerkers van Tentoo ruim 22.000 freelancers en
11.000 bedrijven. Naast payrolling bieden we ondernemers, freelancers en zzp’ers ondersteuning met onze
diensten HR en ZZP-Support.

Tentoo ZZP-Support

 Abonnementen op tijdschriften;

Met Tentoo ZZP-Support kun je zonder zorgen ondernemen.

 Computers en software;

Wij verzorgen de facturatie en incassering van de factuur.

 Reis-, hotel-, lunch- en dinerkosten;

Ook wordt je btw-aangifte en aangifte inkomstenbelasting
verzorgd. Eens per jaar ontvang je van ons de jaarrekening en
jaarcijfers. Voorwaarde voor de dienstverlening is dat je alle
opdrachten die je uitvoert voor derden via Tentoo ZZP-Support
factureert.

Uitbetalingen
Na facturatie aan je opdrachtgever betaalt Tentoo je binnen
zeven dagen (exclusief btw, fiscale reserveringen en

 Bedrijfsverzekeringen en huisvestingskosten;
 Werk derden en bemiddelingskosten;
 Inventaris en kantoorkosten;
 Inkopen voor opdrachten.

Btw-administratie
Voor alle facturen die wij namens jou versturen naar je
opdrachtgever verzorgen wij de btw-administratie. Op basis van
gedeclareerde kosten en gefactureerde omzet verzorgt Tentoo
de btw-aangifte en de afdracht van btw aan de fiscus.

commissie) uit*. Als het innen van een factuur niet mogelijk blijkt
dan komt dit voor eigen rekening en risico. Bijvoorbeeld
vanwege een faillissement en/of surseance van betaling van
een opdrachtgever. Uitbetaalde bedragen die niet geïncasseerd kunnen worden moeten door jou worden terugbetaald.

Zakelijke kosten

Inkomstenbelasting
De aangifte inkomstenbelasting wordt eenmalig zonder (extra)
kosten voor jou (en je partner) door ons verzorgd. Voor het
opstellen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting hebben
wij een aantal gegevens van je nodig. Om het aanleveren van
deze gegevens zo makkelijk mogelijk te maken ontvang je in

Zakelijke kosten die je maakt voor je onderneming zijn in

januari een checklist van ons. Jij voorziet ons van zoveel

principe aftrekbaar van de winst die je maakt. In uitzonderlijke

mogelijk informatie, wij verzorgen een zo gunstig mogelijke

gevallen kan de Belastingdienst anders oordelen.

aangifte.

Kosten die je doorberekent aan je opdrachtgever komen op de

Tentoo ZZP-Support vraagt jaarlijks standaard uitstel van

factuur te staan. Deze kosten verhogen je omzet. Deze

aangifte voor jou (en je partner) aan.

doorberekening van kosten aan je opdrachtgever lever je als
kosten aan bij Tentoo. De verwerkte kosten verlagen de bruto
winst, waardoor je minder belasting betaalt.

Fiscale voordelen
Als ondernemer profiteer je van verschillende aftrekposten.
Deze bedragen worden in mindering gebracht op je bruto winst,

Verwerking zakelijke kosten
Zakelijke kosten geef je maandelijks door aan ons. Dit doe je
door je facturen en kassabonnen in PDF-formaat te sturen naar:

waardoor je minder inkomstenbelasting betaalt. Voor sommige
voordelen geldt ook het urencriterium. Dit houdt in dat je jaarlijks
minimaal 1.225 uur aan je bedrijf besteedt.

support@tentoo.nl. Is het bestand groter dan 10Mb,
dan kun je het ook per WeTransfer sturen. Kosten die worden
aangeleverd met Dropbox worden niet behandeld. Wij adviseren altijd de originele facturen en bonnen thuis te bewaren.

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op je belastbaar
inkomen. Hierdoor valt je belastingaanslag lager uit. De

Voor een correcte verwerking van de zakelijke kosten is er een

zelfstandigenaftrek is een forse aftrekpost. Je betaalt dan

aparte vermelding van de btw op de factuur of kassabon

minder belasting. Je mag een vast bedrag van € 7.280 fiscaal

noodzakelijk. Pinbonnen nemen wij niet in behandeling. Als je

aftrekken.

gebruik maakt van de kostenreservering maken wij deze kosten
inclusief btw binnen vijf werkdagen aan je over. De btw wordt

Het belastbaar inkomen wordt bovendien in allerlei

altijd verrekend met de aangifte omzetbelasting. Zonder

inkomensafhankelijke regelingen gebruikt. Verlaging van het

kostenreservering wordt er geen btw aan je overgemaakt.

inkomen leidt dan ook tot lagere premies of hogere toeslagen.

Voorbeelden zakelijke kosten

Startersaftrek

 Mobiele telefoon, zowel aanschaf- als

Naast de zelfstandigenaftrek bestaat er voor starters een

abonnementskosten;
 Internetkosten;
*) Zie voor uitzonderingen onze Algemene Voorwaarden

aanvullende startersaftrek. Je mag over een periode van vijf jaar
drie keer de startersaftrek van € 2.123 gebruiken.

Mkb-vrijstelling

Het privégebruik kan worden vastgesteld aan de hand van een

Als extra aftrekpost hoef je over 14% van je winst geen

sluitende kilometeradministratie. De verhouding privé- en

belasting te betalen. Dit is de winst na aftrek van de

zakelijke kilometers geeft ook het percentage aan van de terug

zelfstandigenaftrek en eventueel de startersaftrek.

te vragen btw. Het is van belang dat je de kilometerstand aan

Bovengenoemde aftrekposten worden door ons automatisch

het begin en einde van het jaar noteert, zodat de verhouding

meegenomen in de jaarlijkse belastingaangifte. Eventuele

privé en zakelijk kan worden bepaald.

fiscale aftrekposten zijn afhankelijk van je persoonlijke en/of
zakelijke omstandigheden. Voor een correcte en volledige

Bijtelling privégebruik auto

aangifte ontvangen wij graag de meest actuele gegevens.

Rij je in een auto van je onderneming? En gebruik je deze auto

Gebruik hiervoor de checklist die wij je jaarlijks verstrekken.

ook privé? Dan moet je voor dat privégebruik een bedrag bij de
winst tellen. Alleen als je kunt aantonen dat je op jaarbasis niet

Investeringsregelingen

meer dan 500 kilometer privé rijdt, hoef je niets bij te tellen.

Je kunt als ondernemer financieel voordeel behalen met een

De bijtelling is maximaal 25% van de cataloguswaarde van

aantal investeringsregelingen. Deze regelingen zijn voor iedere

de auto. Voor zeer zuinige auto’s geldt een bijtelling van

ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de

minimaal 14%.

inkomsten- of vennootschapsbelasting beschikbaar.
Auto 15 of ouder
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Voor (bestel)auto’s van 15 jaar of ouder geldt een lagere

Als je als ondernemer een bedrag tussen € 2.300 en € 55.248

bijtelling. De lagere bijtelling gaat in wanneer een auto 15 jaar of

investeert in bedrijfsmiddelen dan kom je in aanmerking voor de

ouder is. De bijtelling van de (bestel)auto is 35% over de

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De KIA is 28% van het

waarde in het economische verkeer (de huidige waarde van de

geïnvesteerde bedrag.

auto) en niet over de cataloguswaarde van de auto.

Meewerkaftrek

Benzinebonnen

Als je partner onbetaald meewerkt in je bedrijf, mag je een

Bij de levering van brandstof voor auto’s of motoren is een

percentage van de winst aftrekken. De hoogte hiervan is

naam en adres van de afnemer op de benzinebon niet nodig.

afhankelijk van de winst en het aantal uren dat je partner

Voor de aftrek van de betreffende btw geldt als voorwaarde dat

meewerkt. Voorwaarde is dat je voldoet aan het urencriterium.

je naam en adres als afnemer traceerbaar zijn door de wijze van

Voor het aannemelijk maken van het aantal meegewerkte uren

betalen. Je bent traceerbaar als afnemer als je bijvoorbeeld per

is het raadzaam een urenadministratie bij te houden. Het

giro betaalt of als je met een creditcard of tankpas betaalt.

bedrag van de meewerkaftrek is voor je partner geen inkomen.
Je partner betaalt daarover geen belasting.

Bedrijfskleding
Kleding kun je fiscaal alleen aftrekken als deze als werkkleding

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

aangemerkt wordt.

De Fiscale Oudedagsreserve is een bepaald bedrag dat je van
de winst mag aftrekken. Bijvoorbeeld om een lijfrente aan te

Dit is het geval als deze:

schaffen. Over dat bedrag hoef je geen belasting te betalen. Let

a. uitsluitend geschikt is om tijdens de vervulling van de

op: als je de onderneming voortijdig staakt moet je die

dienstbetrekking te worden gedragen;

inkomstenbelasting alsnog voldoen. Je mag per jaar maximaal

b. is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare, aan de

12% van de winst gebruiken voor de FOR, tot een bedrag van

belastingplichtige gebonden beeldmerken met een

maximaal € 9.542. Voorwaarde is dat je nog geen 65 jaar bent

oppervlakte van samen ten minste 70 cm2 per

(aan het begin van het kalenderjaar).

kledingstuk.

Mogelijkheden btw-aftrek voor privé-auto

Alle genoemde aftrekposten en vrijstellingen zijn op dit moment

Als je auto privévermogen vormt, is btw-aftrek bij aankoop niet

van toepassing. Deze kunnen door wetswijzigingen veranderen.

mogelijk. Wel mag je een percentage van de btw op
onderhoudskosten, reparatiekosten en brandstof aftrekken. Dit
geldt alleen voor de momenten dat je de auto zakelijk gebruikt.

Correspondentie Belastingdienst
Een aanslag of andere correspondentie van de Belastingdienst
ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk van je. Wij kunnen dan
tijdig een eventuele vervolgactie doen. Dit voorkomt een
mogelijke boete van de Belastingdienst wegens te laat betalen.
Wij adviseren je om ook een kopie voor eigen administratie te
maken.

Verzekeringen, pensioen en hypotheek
Voor iedereen die bij Tentoo geregistreerd staat zijn er
aantrekkelijke premiemogelijkheden voor bijvoorbeeld:
 Arbeid Ongeschiktheid Verzekering (AOV)
 Bedrijfsrisicoverzekering
 Rechtsbijstandverzekering
 Hypotheek
Daarnaast biedt Tentoo Insurance aantrekkelijke collectieve
premies aan op diverse verzekeringen zoals een (basis)
ziektekosten-, opstal-, inboedel-, aansprakelijkheids-,
doorlopende reis- en een auto en caravanverzekering.

Bel voor meer informatie en de mogelijkheden
Tentoo Insurance op 020 422 12 70 of mail naar info@jenh.eu.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie?
Bel dan Tentoo ZZP-Support op 020 524 60 59 of mail
naar support@tentoo.nl. Bereikbaar op werkdagen van
8.30 uur tot 17.30 uur.

