Een
onderneming
starten

De informatie in deze folder is uiterst
zorgvuldig samengesteld. Toch kan het
onverhoopt gebeuren dat de inhoud
onjuist, onvolledig of verouderd is.
Bovendien is belastingadvies maatwerk
en kan het zijn dat informatie in deze
folder niet op uw situatie van toepassing is.
Het Register Belastingadviseurs en de
medewerkers zijn niet aansprakelijk voor
eventuele gevolgen van handelen of
nalaten van acties naar aanleiding van
informatie in deze folder. Neemt u voor
de meest up-to-date informatie en
persoonlijk advies contact op met uw RB.

De beslissing om een onderneming te starten is er een waar u goed over
heeft nagedacht. U heeft alle voors en tegens uitgebreid tegen elkaar
afgewogen en bent klaar om te beginnen. Voordat uw idee kan uitgroeien
tot een succesvolle onderneming, doorloopt u een aantal belangrijke
stappen. Uw Register Belastingadviseur (RB) zorgt er met zijn vakmanschap, ervaring en diepgaande up-to-date kennis voor dat de fiscale
kant van uw zaak direct goed geregeld is.
Stap 1. Schrijf een ondernemingsplan

Stap 2. Voer marktonderzoek uit

Voordat u aan de slag gaat, is het goed

U bent waarschijnlijk niet de enige onder

om uw plannen als ondernemer op papier

nemer binnen uw branche. Verken daarom

te zetten. Zo dwingt u uzelf uw ideeën te

de markt (over veel branches is online

concretiseren en uw kwaliteiten en valkuilen

informatie beschikbaar), maak kennis met

in kaart te brengen.

uw concurrenten en bepaal wat uw onderscheidend vermogen is. Waarom kiezen

Een ondernemingsplan bestaat uit:

klanten liever voor u en niet voor een ander?

Samenvatting
Beschrijving van uw idee

Stap 3. Maak de financiering rond

Algemene beschrijving van uw bedrijf

In uw ondernemingsplan staat vermeld

Financieel plan

welke investeringen noodzakelijk zijn om

Marketingplan

met uw onderneming te kunnen starten.

	Persoonlijke gegevens en
ondernemerskwaliteiten

Het kan zijn dat u op zoek moet naar
financiers om uw product of dienst in de

Houd elk hoofdstuk zo beknopt mogelijk

markt te zetten. Wilt u richting hen sterker

en schroom niet om feedback uit uw zakelijke

staan? Breng dan - indien mogelijk - eigen

of privéomgeving te vragen. De mening van

vermogen in. Uw RB informeert u over de

mensen met én zonder ondernemerservaring

mogelijkheden en gevolgen hiervan, zowel

kan van grote toegevoegde waarde zijn.

op zakelijk als privégebied. Hij staat u ook
bij tijdens de onderhandelingen over de

Start u een onderneming naast uw
werkzaamheden in loondienst? Zoek
dan uit of uw werkgever (of uitkerende
instantie) het daarmee eens is en wat
de eventuele (fiscale) gevolgen zijn.

voorwaarden van een financiering. Want
afspraken over het terugbetalen van een
lening zijn voor u en uw onderneming vaak
belangrijker dan de financiering zelf.

Stap 4. Bedenk een bedrijfsnaam
De bedrijfsnaam is vaak het eerste wat

Stap 6. Zorg dat uw administratie
aan alle eisen voldoet

potentiële klanten van uw onderneming

De administratie is niet het leukste onder-

zien of horen. Neem daarom de tijd om een

deel van het ondernemerschap. Toch is het

pakkende naam te kiezen. Denk tevens

belangrijk dat uw (digitale) administratie

aan het registreren van een domeinnaam

voldoet aan de hoge eisen die de wet hieraan

en bedrijfslogo.

stelt. Zo zijn kosten alleen aftrekbaar als u
kunt aantonen dat ze zakelijk en betaald zijn
en moeten uw facturen aan wettelijke eisen

Voor de ondernemersadministratie
bestaat een bewaarplicht van zeven jaar,
voor de administratie van onroerende
zaken zelfs tien. Gooi facturen en bonnen
dus niet te snel weg.

Stap 5. Kies een rechtsvorm
Voordat u daadwerkelijk van start kunt,

voldoen. Win bij uw RB meer informatie in,
zodat u niet voor vervelende verrassingen
komt te staan.

Als ondernemer bouwt u niet automatisch pensioen op. Vraag uw RB naar de
mogelijkheden binnen uw branche om
later in uw oudedag te kunnen voorzien.

kiest u een rechtsvorm. De vorm die u kiest
heeft invloed op uw aansprakelijkheid,
belastingverplichtingen en eventuele fiscale

Stap 7. Breng de risico’s in kaart

voordelen. De meest voorkomende rechts-

Elke onderneming brengt risico’s met zich

vormen zonder rechtspersoonlijkheid* zijn

mee. Dat is niet erg, zolang u maar weet

een eenmanszaak, vennootschap onder firma

welke dat zijn en hoe u met onverwachte

(vof) en maatschap. De meest voorkomende

gebeurtenissen omgaat. Sluit bijvoorbeeld

rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is een

een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

besloten vennootschap (bv). Uw RB helpt u

en beslis of een aansprakelijkheidsverzekering

bij het bepalen van de juiste rechtsvorm voor

voor u van belang is. Denk ook na over hoe u

uw persoonlijke situatie en onderneming.

omgaat met klanten die niet betalen,
goederen die te laat worden geleverd en de
risico’s die een voorraad of een bedrijfspand/
winkel met zich meebrengen. Door het
opstellen van algemene voorwaarden kunt
u een hoop onduidelijkheid voorkomen.
Uw RB leest inhoudelijk mee en schakelt

*Wanneer u kiest voor een rechtsvorm zonder

waar nodig zijn uitgebreide netwerk in voor

rechtspersoonlijkheid bent u persoonlijk

advies, zodat u zeker weet dat uw zaken -

aansprakelijk voor alle schulden van de onder-

mocht er iets fout gaan - goed geregeld zijn.

neming, dus ook met uw privévermogen.
Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid
is dit niet het geval.

Op 1 juli 2017 waren er in
Nederland maar liefst
1.780.924 ondernemingen.

Stap 9. Schrijf uw onderneming in
bij de Kamer van Koophandel
Het enige wat u nu nog te doen staat, is uw
onderneming inschrijven bij de Kamer
van Koophandel. De Belastingdienst wordt
automatisch op de hoogte gesteld van de
start van uw onderneming en bericht u over
de aangiftes die u moet doen. Stem uw aan-

Stap 8. Controleer of u aan
alle eisen voldoet

giftes af met uw RB, zodat u geen mogelijke
kortingen en aftrekposten misloopt.

Als u eenmaal ondernemer bent, moet u
zich ook aan andere wettelijke eisen houden.

Stap 10. Starten met uw onderneming

U heeft misschien een vergunning nodig of u

Gefeliciteerd! U kunt uw product of dienst

moet aan specifieke arbowetgeving voldoen.

op de markt brengen.

Controleer goed of u aan alle eisen voldoet.
Wilt u een bedrijf aan huis beginnen? Ga na

Tot slot

of uw plannen voor uw woning passen in

Een goede ondernemer staat nooit stil.

het bestemmingsplan van de gemeente.

Kijk daarom nu al naar de toekomst. Welke
kansen komen voorbij? Op welke ontwik
kelingen wilt u inspelen? Werk samen met
uw RB verschillende scenario’s uit, zodat
u ook op financieel gebied weet wat u kunt
verwachten. Onthoud daarbij dat fiscale
wetgeving complexe materie is. Uw RB wijst
u graag de juiste weg.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het starten van een
eigen onderneming? Neem dan contact op
met uw Register Belastingadviseur. Hij kan
u precies vertellen waar u op fiscaal gebied
als starter rekening mee moet houden. Ook
informeert hij u graag over de vele aftrekposten en eventuele subsidieregelingen waar
u gebruik van kunt maken, zodat u nooit te
veel betaalt.

Waarom
een RB
belangrijk
voor u is

Wegwijs in
complexe materie
Fiscale wetgeving is vaak
erg ingewikkeld. De RB
wijst u de weg en vertaalt
moeilijke vraagstukken in
gewonemensentaal.

Financieel voordeel

Goede relatie met
de Belastingdienst
Problemen met de Belastingdienst zijn niet alleen
vervelend, ze leveren
ook bedrijfsrisico’s op.
De RB lost conflicten op
en voorkomt onenigheid.

De RB zorgt ervoor dat
u niet teveel belasting
betaalt. Maar hij wijst u
ook op subsidieregelingen
en helpt u met de juiste
constructies. Zo houdt u
geld over.

Altijd up-to-date
kennis
De belastingwetten veranderen continu. Kennis
veroudert in snel tempo. De
RB heeft een permanente
educatie-verplichting.
Daardoor is zijn advies
altijd actueel.

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.500 leden dé beroeps
vereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht
voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische
informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB
te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden.
Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met
uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.

rb.nl

