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Inkomsten als gastouder
U hebt over de inkomsten die u als gastouder hebt verdiend nog geen belasting betaald.
U moet daarom aangifte doen voor de inkomstenbelasting. U betaalt dan inkomsten
belasting en premie volksverzekeringen en misschien de inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringwet (Zvw) via een aanslag. In de toelichting bij de aangifte inkomsten
belasting staat algemene informatie over dit onderwerp bij de rubriek ‘inkomsten uit
overig werk’. Ook staat er informatie in de aanvullende toelichting ‘Bijverdiensten of
inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter’ bij de aangifte inkomsten
belasting 2009. Deze kunt u downloaden van www.belastingdienst.nl. Hieronder leest
u specifieke informatie over inkomsten uit kinderopvang.
Administratie bijhouden
U bent niet verplicht om een administratie bij te houden van uw opbrengsten en
kosten. Maar als we u vragen om inlichtingen en gegevens over dit werk, moet u deze
binnen een redelijke termijn en op een overzichtelijke manier aan ons geven. Bewaar
daarom de gegevens waarmee u kunt laten zien hoe u de bedragen die u in de aangifte
hebt ingevuld, hebt berekend. Dit zijn bijvoorbeeld (kassa)bonnen, facturen,
kwitanties en rekeningoverzichten van uw bank.
Zakelijke kosten aftrekken
Van uw opbrengsten mag u zakelijke kosten aftrekken. Hiervoor gelden de
volgende regels:
– Zakelijke kosten mag u helemaal aftrekken.
Zakelijke kosten zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de
uitvoering van uw werk. Zoals speelgoed en knutselspullen die u speciaal hebt
gekocht voor de kinderen die u opvangt. Ook de kosten van een bankrekening
die u uitsluitend gebruikt voor de kinderopvang en inschrijfgeld dat u aan het
gastouderbureau betaalt, zijn aftrekbaar.
– Kosten die u privé maakt, mag u niet aftrekken.
Bijvoorbeeld uitgaven voor speelgoed dat u voor uw eigen kinderen kocht.
– Van kosten die een zakelijk- en privékarakter hebben, mag u alleen het zakelijke
deel aftrekken.
– Vergoedingen die u voor de kosten hebt ontvangen, van bijvoorbeeld ouders,
telt u bij uw opbrengsten.
Niet-aftrekbare kosten
Hieronder volgt een overzicht van een aantal kosten die u niet mag aftrekken.
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– werkruimte en inrichting
De kosten van een werkruimte in uw (privé)woning en de inrichting ervan zijn niet
aftrekbaar. De meeste gastouders verzorgen de opvang van kinderen in hun eigen
(huur)woning. In dat geval is bijvoorbeeld de woonkamer ook de werkruimte.
Dit betekent dat u een deel van uw woning zowel privé als zakelijk gebruikt.
De kosten van een niet-zelfstandige werkruimte in uw (privé)woning mag u niet
aftrekken. Dit geldt zowel voor uw eigen woning als voor uw huurwoning. U mag
bijvoorbeeld niet een deel van uw huur aftrekken. Dit geldt ook voor de kosten die
u hebt gemaakt voor water, gas en elektra.



inkomsten als gastouder

Daarnaast mag u de kosten van de inrichting van deze werkruimte niet aftrekken.
Dit betekent dat u de kosten van de aanschaf van bijvoorbeeld een bank, een
kinderstoel of een box niet mag aftrekken. Omdat u deze kosten niet mag
aftrekken, mag u ook niet afschrijven op deze zaken.
Let op!

	Kosten die u maakt voor een zelfstandige werkruimte mag u onder bepaalde voorwaarden
wel aftrekken. ‘Zelfstandig’ wil zeggen dat de ruimte duidelijk te onderscheiden is
door uiterlijke kenmerken, zoals een eigen opgang of ingang. Daarnaast zijn ook de
voorzieningen in de werkruimte van belang, zoals eigen sanitair. Meer informatie hierover
leest u in de aanvullende toelichting ‘Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp,
artiest of beroepssporter’. Deze kunt u downloaden van www.belastingdienst.nl.

– telefoonabonnement
De kosten van een telefoonabonnement zijn niet aftrekbaar. De zakelijke gespreks
kosten wel. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van telefoongesprekken met ouders of
met uw gastouderbureau. Hebt u speciaal voor de kinderopvang een (tweede)
mobiele telefoon gekocht? Dan zijn de kosten van dit (tweede) toestel volledig
aftrekbaar. Hierbij geldt als voorwaarde dat u deze telefoon alleen zakelijk gebruikt
en dat het gaat om kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de
uitvoering van uw werk.
– kleding
U mag alleen de kosten van werkkleding aftrekken. Onder werkkleding verstaan we
kleding die vrijwel alleen geschikt is om tijdens uw werk te dragen. Of de kleding is
voorzien van één of meer duidelijk zichtbare logo’s met een oppervlakte van ten
minste 70 cm2. Bovendien moet er een zakelijk verband zijn tussen de werkkleding
en uw werk.
– persoonlijke verzorging
De kosten van persoonlijke verzorging zijn niet aftrekbaar.
Let op!

	De kosten die u maakt voor de persoonlijke verzorging van de kinderen die u opvangt,
zijn wel aftrekbaar.

– geluidsapparatuur, computers en dergelijke
De kosten van muziekinstrumenten, geluidsapparatuur, gereedschappen,
computers, beeldapparatuur en dergelijke zijn niet aftrekbaar. Dit geldt als deze
horen bij uw privévermogen of als u deze privé hebt gehuurd. Bijvoorbeeld uw
televisie, dvd-speler of computer.
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Deels aftrekbare kosten
Hieronder volgen voorbeelden van deels aftrekbare kosten:
– kosten van privévervoermiddelen
U mag een vast bedrag van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer aftrekken.
Het maakt daarbij niet uit welk vervoermiddel (auto, openbaar vervoer of fiets) u
gebruikt. Als u bijvoorbeeld de kinderen die u opvangt van school ophaalt, zijn dit
zakelijke kilometers.
– gebruiksvergoeding voor privébezittingen
U mag een gebruiksvergoeding aftrekken voor privébezittingen (geen vervoer
middelen) die u zakelijk gebruikt. Deze vergoeding is echter beperkt. U mag
maximaal het bedrag aftrekken dat u als bezitting moet aangeven in box 3: voordeel
uit sparen en beleggen. U hoeft daarbij geen rekening te houden met het heffingvrij
vermogen.
Let op!

	Gebruikt u uw televisie en dvd-speler ook voor de opvang? Dan kunt u hiervoor geen
gebruiksvergoeding aftrekken. De waarde van de televisie en dvd-speler hoeft u niet aan te
geven als bezitting in box 3: voordeel uit sparen en beleggen. Dit geldt voor alle roerende
zaken in eigen gebruik. U mag daarom geen gebruiksvergoeding aftrekken.

– gebruiksvergoeding voor zaken die u privé huurt
U mag een gebruiksvergoeding voor zaken (geen vervoermiddelen) aftrekken
die u privé huurt, maar zakelijk gebruikt.
Kosten met een drempel
Voor sommige kosten geldt een drempel. U telt alle kosten bij elkaar en haalt van
het totale bedrag de drempel van € 4.200 af. Het bedrag boven de drempel mag u
aftrekken. Dit geldt voor de volgende kosten:
– kosten voor voeding, drank en genotmiddelen
Dit geldt niet voor de kosten die u maakt voor voeding en drank voor de kinderen
die u opvangt. Deze kosten zijn volledig aftrekbaar. Alleen de werkelijke uitgaven
mag u aftrekken. U mag geen kosten aftrekken als de ouders voeding en drank voor
het kind meenemen.
– kosten voor representatie, zoals recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak
– kosten voor onder meer congressen, seminars, symposia, excursies
en studiereizen
De drempel van € 4.200 geldt ook voor reis- en verblijfskosten van onder meer
congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen. Voor die reis- en
verblijfskosten geldt bovendien een maximum van € 1.500 per jaar. Is het bijwonen
van een congres noodzakelijk voor uw werk? Dan geldt dit maximum niet.
Let op!

	U kunt ook kiezen om in uw aangifte 73,5% van het totaal van deze kosten af te trekken.
U hoeft deze kosten dan niet te verminderen met € 4.200.
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	Boekwaarde van goederen die u hebt gekocht voor de
opvang van kinderen
Gebruikt u goederen (vermogensbestanddelen) bij uw werk? Dan moet u bepalen of u
deze als zakelijk of privé beschouwt. Van het zakelijke deel berekent u de boekwaarde
en afschrijving volgens de regels voor ondernemers. Meer informatie over hoe u dit
bepaalt, leest u in de aanvullende toelichting ‘Bijverdiensten of inkomsten als freelancer,
alfahulp, artiest of beroepssporter’ bij de aangifte inkomstenbelasting.
Voorbeeld

U koopt speciaal voor de kinderopvang een bakfiets voor € 1.000. Deze bakfiets
gebruikt u niet privé. In dat geval mag u de bakfiets in 5 jaar afschrijven. Omdat deze
bakfiets dan zakelijk vermogen is, mag u € 200 per jaar (€ 1.000/5 jaar) afschrijven.
U mag niet nog eens € 0,19 per zakelijk gereden kilometer aftrekken.
Voorbeeld

U koopt een nieuwe fiets met kinderzitje voor € 600. U gebruikt deze fiets soms voor
de kinderopvang, maar voornamelijk privé. In dat geval is deze fiets privévermogen.
U mag dan niet de prijs van deze fiets als zakelijke kosten aftrekken. Wel mag u voor
elke zakelijk gereden kilometer € 0,19 kosten rekenen.
Let op!

	Koopt u bijvoorbeeld een kinderstoel en een box? Dan mag u deze kosten niet aftrekken.
Alleen als u een zelfstandige werkruimte hebt, dan mag dat wel. Deze horen dan bij de
inrichting van de werkruimte.

Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk dan op www.belastingdienst.nl. Of bel dan de
BelastingTelefoon: 0800 - 0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag
van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
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