Wegwijzer
Maakt ondernemen makkelijker!

Waarom deze
wegwijzer?
Sinds 1 januari 2017 bestaat er
een nieuw statuut specifiek voor
student-ondernemers.
In deze wegwijzer lees je wat het
precies inhoudt. We geven je ook mee
waar je fiscaal gezien rekening mee
moet houden.

Nog studeren en al starten
als ondernemer?
Je studeert nog en je hebt nu al goesting om als zelfstandige te starten?
Dat kan perfect! Sinds 1 januari 2017 bestaat er een nieuw statuut specifiek voor student-ondernemers. In deze wegwijzer lees je wat het precies
inhoudt. We geven je ook mee waar je fiscaal gezien rekening mee moet
houden.

1. Sociaal statuut
Elke zelfstandige moet zich voor de start
van de uitoefening van de zelfstandige
activiteit aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze. Het sociaal
verzekeringsfonds zal elk kwartaal een
afrekening sturen van de sociale bijdragen
die je moet betalen. Via die bijdragen
open je rechten op kinderbijslag, gezondheidszorg, ziekte-uitkeringen, pensioen
en faillissementsverzekering. Dit alles is
het sociaal statuut van de zelfstandige.

Statuut student-ondernemer

Met meer dan 20.000 klanten is
SBB Accountants & Adviseurs als
geen ander vertrouwd met jouw
sector. Je kunt steeds terecht in een
SBB-kantoor in jouw regio voor meer
informatie.

Sinds 1 januari 2017 bestaat er een
nieuw sociaal statuut specifiek voor
student-ondernemers. In principe komen
alle studenten tussen 18 en 25 jaar oud in
aanmerking. Starten als student-ondernemer kan vanaf het kwartaal waarin je
18 wordt tot en met het derde kwartaal
van het jaar waarin je 25 wordt. Je moet
bovendien ingeschreven zijn aan een
Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling voor minstens 27 studiepunten
of 17 lesuren per week en het te behalen
diploma moet erkend zijn door de
bevoegde overheden. Je moet het sociaal
verzekeringsfonds ook een verklaring
bezorgen de lessen op regelmatige basis
te volgen.

Het nieuwe statuut voorziet een gunstig
stelsel van sociale bijdragen. Er is een
vrijstelling van bijdragen indien het
jaarlijkse inkomen lager is dan 6.648,13
euro (2017). Op het inkomen tussen
6.648,13 euro en 13.296,25 euro ben je
21% sociale bijdragen verschuldigd (20,5%
vanaf 2018). Het overschrijden van de
grens van 6.648,13 euro aan inkomen
heeft dus niet tot gevolg dat meteen het
hele inkomen aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen wordt.
Komt je inkomen boven de grens van
13.296,25 euro dan ben je meteen sociale
zekerheidsbijdragen verschuldigd op
het gehele bedrag aan inkomsten. Je
betaalt dan dezelfde bijdragen als een
zelfstandige in hoofdberoep!

Sociale rechten
Is je inkomen lager dan 6.648,13 euro
dan behoudt je je rechten inzake gezondheidszorgen als persoon ten laste van
je ouders. Vanaf 6.648,13 euro zullen je
sociale bijdragen hiervoor gelden en word
je zelf als titularis voor deze gezondheidsuitkeringen aanzien.
Bovendien tellen de periodes waarvoor je
als student-ondernemer bijdragen betaalt
mee om rechten te openen op het vlak
van arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en
moederschap.
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2. Studentondernemer en
fiscaliteit
Elke student, ouder dan 18 jaar, moet
jaarlijks een belastingaangifte indienen.
Voor de ouders is het voordeliger indien
de student tijdens de studieperiode nog
fiscaal ten laste kan blijven.

2.1 Fiscale aangifte
Ook studenten moeten in principe een
eigen belastingaangifte indienen waarna
de fiscus de aangegeven inkomsten belast.
Zoals iedereen die aan de personenbelasting onderworpen is, hebben ook
studenten recht op een ‘belastingvrije
som’. Dit betekent dat een deel van het
inkomen niet belast wordt. Voor het
aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017)
bedraagt die belastingvrije som 7.570
euro, als het belastbaar inkomen kleiner
is dan 27.030 euro. Indien je belastbare
inkomsten op jaarbasis lager zijn dan de
belastingvrije som kun je genieten van
een vrijstelling van de aangifteplicht.
Meer informatie over de personenbelasting vind je in onze startersgidsen.

2.2 Fiscaal ten laste blijven
Om fiscaal ten laste te kunnen zijn van de
ouders, moeten een aantal voorwaarden
voldaan zijn:
- deel uitmaken van het gezin;
- geen lonen ontvangen die beroepskosten zijn voor de ouders;
- de nettobestaansmiddelen beperken.
Deel uitmaken van het gezin
Om ten laste te zijn van de ouders voor
het aanslagjaar 2017, moet je op 1 januari
2017 deel uitmaken van hun gezin. De
fiscus kijkt hiervoor naar je wettelijk
domicilieadres. Ook wie tijdelijk de

gezinswoning heeft verlaten omwille van
studies (vb. tijdens de week op kot zitten),
maakt nog steeds deel uit het gezin.
Niet bezoldigd worden door de
ouders
Het zou kunnen dat je je ouders tijdens
de vakantie helpt in hun handelszaak
(eenmanszaak). Het loon dat je ontvangt,
is een beroepskost voor je ouders.
Dan kun je niet meer als ten laste
beschouwd worden! Dit geldt in principe
niet wanneer je als student vergoed
wordt door de vennootschap waarin je
ouders actief zijn (bv. een contract als
jobstudent).
Let wel, de student-zelfstandige die
bedrijfsleider is in de vennootschap
van zijn ouders is vanaf 1/1/2017 onder
bepaalde voorwaarden niet meer ten laste
indien hij een bruto bedrijfsleidersbezoldiging krijgt van meer dan 2.000 euro.
Bestaansmiddelen beperken
Het inkomen dat een student mag
verdienen om fiscaal ten laste te blijven
varieert al naar gelang de ouders
gezamenlijk of alleen belast worden.
Vanaf 2017 wordt een eerste schijf van
2.660 euro aan inkomsten vrijgesteld om
te beoordelen of de student-ondernemer

Als je ouders ...		
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• alleen
... je wordt fiscaal niet als
worden
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* Inkomsten 2017 (aanslagjaar 2018)

Maximumbedrag
nettobestaansmiddelen*
€ 3.200 		
€ 4.620
€ 5.860

nog als persoon ten laste beschouwd kan
worden. Op de overige beroepsinkomsten
mag je je werkelijke kosten of een forfaitaire kost aftrekken.
De netto-bestaansmiddelen mogen op
jaarbasis de volgende grenzen niet overschrijden om fiscaal ten laste te blijven:

2.3 Belastingen betalen?
De belastingen die je moet betalen, zijn
afhankelijk van hoeveel je op jaarbasis
verdient.
- Verdien je op jaarbasis in totaal minder
dan 7.570 euro netto belastbare
inkomsten, dan ben je in principe
geen fiscale aangifte en geen belasting
verschuldigd.
- Verdien je tussen 7.570 euro en 27.030
euro per jaar, dan bent je belastingen
verschuldigd op je netto-inkomen
boven de grens van 7.570 euro.
- Wie op jaarbasis in totaal meer dan
27.030 euro verdient, is belastingen
verschuldigd op het netto-inkomen
boven de grens van 7.270 euro.
De vrijgestelde inkomensgrens van 7.570
of 7.270 euro wordt verhoogd indien
je bijvoorbeeld een kind (of meerdere
kinderen) fiscaal ten laste hebt.
De netto-inkomsten boven voormelde
vrijgestelde grens van 7.570 euro (of 7.270
euro), zijn in de regel belastbaar aan de
zogenaamde opklimmende belastingtarieven. Deze tarieven zijn voor inkomstenjaar 2017 als volgt:

Inkomensschijf Belasting
0,00 - 11.070,00
11.070,00 - 12.720,00
12.720,00 - 21.190,00
21.190,00 - 38.830,00
> 38.830,00

25%
30%
40%
45%
50%
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Kan een vennootschap
een oplossing zijn bij
hogere inkomsten?
Studenten tussen de 18 en 25
jaar moeten hun inkomsten
beperken om nog kinderbijslag
te ontvangen of om fiscaal ten
laste te blijven van de ouders. Het
oprichten van een vennootschap
kan hier een oplossing bieden
omdat je het eigen toegekende
inkomen vanuit de vennootschap
zelf kan bepalen.

4. Opstartformaliteiten
Stel dat je in het jaar 2017 een totaal
nettoberoepsinkomen van 20.000
euro ontvangen hebt, dan ben je op
dit inkomen 4.282 euro belastingen
verschuldigd. Dit bedrag kan uiteraard
nog verminderd worden met eventuele
belastingverminderingen waarop je recht
zou hebben.

3. Recht op
kinderbijslag

De belasting van 4.282 euro werd als
volgt bepaald:
• 11.070 euro verminderd met de eerste
vrijgestelde schijf van 7.570 euro
= 3.500 euro x 25%
= 875 euro;
• 12.720 euro verminderd met 11.070
euro
= 1.650 euro x 30%
= 495 euro;
• 20.000 euro
verminderd met 12.720 euro
= 7.280 euro x 40%
= 2.912 euro;
• 875 euro + 495 euro + 2.912 euro
= 4.282 euro.

Voor het behoud van het recht op kinderbijslag moet de beroepsactiviteit beperkt
blijven. Het komt er op neer dat je in
het eerste, tweede en vierde kwartaal
slechts 240 uren mag werken. In het
derde kwartaal mag je onbeperkt werken.
Dit geldt niet voor thesisstudenten,
studenten die afstuderen of de studies
stopzetten. Zij moeten zich ook in het
derde kwartaal aan de beperking van 240
uren houden. Zowel de loontrekkende als
de zelfstandige prestaties tellen mee voor
de grens van 240 uren!

Ben je tussen de 18 en 25 jaar dan kun je
je studies combineren met een beroepsactiviteit en toch het recht op kinderbijslag behouden.

Is je netto belastbaar jaarinkomen lager
dan 6.648,13 euro dan blijft het recht op
kinderbijslag sowieso behouden.
Ligt je jaarinkomen hoger dan 6.648,13
euro, dan moet je op eer verklaren niet
meer dan 240 uren per kwartaal te
werken om je recht op kinderbijslag te
behouden. Die verklaring moet elk jaar
hernieuwd worden.

Denk je er aan om als zelfstandige te
starten, dan kun je vrijblijvend een
afspraak maken met een startersadviseur
in een van onze kantoren. Zij zullen
samen met jou bekijken of je plannen
financieel haalbaar zijn. Of je rekening
houdt met alle kosten die bij de opstart
van je activiteit komen kijken. Welke
omzet je kan draaien. Wat de beste financieringsopties zijn voor je investeringen.
En – niet onbelangrijk – welke ondernemingsvorm je op het lijf geschreven is.
En wanneer je beslist om effectief van
start te gaan, dan kunnen we ook alle
opstartformaliteiten voor je in orde
brengen: de aanvraag van je ondernemingsnummer, het activeren van je
btw-nummer, je aansluiten bij een sociaal
verzekeringsfonds en eventueel verplichte
vergunningen aanvragen.
Meer informatie over deze formaliteiten
vind je in de startersgids die je gratis
kunt downloaden op www.sbb.be.

Gratis SBB-publicaties
Onze handige publicaties vatten fiscale en boekhoudkundige thema’s samen in
mensentaal. U kunt al deze SBB-praktijkgidsen en infopublicaties gratis afhalen in het
SBB-kantoor in uw regio of downloaden op www.sbb.be
Vennootschappen en samenwerkingsvormen
Er blijkt duidelijk een groeiende interesse voor samenwerken met collega’s uit
eenzelfde sector, uit een andere sector of voor een solo-vennootschap met een
duidelijke scheiding tussen het eigen patrimonium en datgene waarmee de

Vennootschappen en
samenwerkingsvormen

beroepsactiviteit wordt uitgeoefend. Om u meer inzicht te geven in de vooren nadelen van een vennootschapsstructuur voor uw beroepsactiviteit en de
mogelijkheden voor een samenwerking, heeft SBB dit overzichtelijk opgelijst.

De fiscus op bezoek

De fiscus op bezoek
Opvolging
Successie
en opvolging
en successie

Tips voor een geslaagde planning

Als ondernemer bent u wellicht geen vragende partij voor een fiscale controle.
De uitkomst is niet altijd te voorspellen, maar kan wel sterk beïnvloed worden
door de manier waarop de controle verloopt. Deze praktijkgids geeft u een concreet zicht op de spelregels waaraan zowel de controleur als de gecontroleerde
zich moeten houden.

Opvolging en successie
In deze gids krijgt u een goede kijk op wat er bij een optimale opvolgings- en
successieplanning komt kijken. Het gaat immers om meer dan het vermijden
van torenhoge belastingen. Succes uit zich ook in blijvende goede relaties in uw
familie of het verder groeien van uw zaak. Tijdig de nodige stappen zetten is
hierbij de belangrijkste boodschap.

Wegwijzers voor starters
Starten als ondernemer betekent nog steeds heel wat papierwerk. Om u als beginnende zelfstandige te ondersteunen bij uw administratieve organisatie heeft
SBB een aantal ‘Wegwijzers’ uitgewerkt. In klare taal worden basisbegrippen
inzake boekhouding en fiscaliteit uitgelegd. U vindt er eveneens een leidraad
voor het bijhouden van al uw documenten, voor de opmaak van een correcte
factuur of een volwaardig ondernemingsplan.

Startersgidsen voor meer dan 30 beroepen
Startersgids
Tandarts

Startersgids
SBB Accountants & Adviseurs Aannemer

Elk jaar begeleiden onze startersadviseurs meer dan 600 beginnende zelfstan-

Startersgids
Tuinaannemer
Tuinarchitect

digen met de opstart van hun zaak. Voor een 30-tal beroepen heeft SBB een

SBB Accountants & Adviseurs

startersgids-op-maat uitgewerkt met alle info over de belangrijkste adminis-

SBB Accountants & Adviseurs

tratieve verplichtingen waarmee de starter in zijn sector geconfronteerd wordt.

SBB. De accountant voor de Vlaamse ondernemer
SBB. De accountant voor de Vlaamse ondernemer

Goed begonnen is half gewonnen. SBB zorgt ervoor dat u goed voorbereid aan de start komt. Deze
startersgids maakt u wegwijs in de opstartformaliteiten die voor uw sector gelden. Wij beschikken
Goed begonnen is half gewonnen. SBB zorgt ervoor dat u goed voorbereid aan de start komt. Deze
bovendien over een team van startersadviseurs. Zij ondersteunen u met praktische tips en loodsen u
startersgids maakt u wegwijs in de opstartformaliteiten die voor uw sector gelden. Wij beschikken
door alle opstartformaliteiten.
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