
 
 
 
Hoe worden inkomsten uit eigen bedrijf (niet zijnde een BV) berekend voor 
TOZO?  
 
Voor de Tozo moet de netto beloning worden aangemerkt als inkomsten. De netto 
beloning wordt vastgesteld op basis van onderstaande stappen:  
 

 De bruto inkomsten uit bedrijf of zelfstandig beroep is de omzet (het totaalbedrag 
dat de zelfstandige in rekening heeft gebracht voor gewerkte uren en verkochte 
producten in de maand).  

 
 Een oninbare factuur (debiteur heeft aangegeven dat hij deze niet kan betalen) 

telt niet mee als inkomsten.  
 

 Een doorlopende subsidie of een grote opdracht wordt wel gezien als inkomsten. 
Deze worden naar rato (zoveel mogelijk op basis van de gewerkte uren) 
toegerekend worden aan de maanden waarover aanvullende 
inkomensondersteuning (uitkering) wordt verstrekt.  

 
 Van dit totaalbedrag worden de kosten afgetrokken die in dezelfde maand 

gemaakt zijn om uren en/of producten te kunnen verkopen. Het gaat dan om 
materiaalkosten, reiskosten, maar ook kosten voor huur, gas, water en licht, 
rente en eventueel personeelskosten. Bedragen die zijn ontvangen vanuit NOW 
(noodmaatregel ten behoeve van personeelskosten) worden in mindering 
gebracht van de loonkosten.  

 
 Naast deze maandelijks terugkerende kosten kent een onderneming meerdere 

soorten kosten die slechts één of enkele keren per (boek)jaar worden gemaakt, 
de zogenaamde terugkerende incidentele kosten. Denk hierbij aan kosten voor 
onderhoud van bedrijfsmiddelen, verzekeringen, administratiekosten, 
gemeentelijke belastingen en heffingen en noodzakelijke investeringen. Voor deze 
incidentele kosten geldt dat zij, ongeacht het moment waarop zij zijn gemaakt en 
betaald, naar rato en volgens ‘goed koopmansgebruik’ meegeteld mogen worden 
als kosten ten laste van deze maand.  

 
 De bedragen van de omzet en de kosten worden exclusief BTW gerekend, tenzij 

er volgens belastingregels wel rekening mee moet worden gehouden (bijvoorbeeld 
bij toepassing van de kleineondernemersregeling (KOR))  

 
 Op het nu verkregen bedrag wordt een forfaitair percentage voor 

inkomstenbelastingen ingehouden. Dat percentage is 18%.  
 
Komt de ondernemer met de berekening uit op een negatief bedrag? Ook dan is de 
uitkering voor levensonderhoud nooit hoger dan het sociaal minimum. 

  



 
 
 
Hoe worden inkomsten uit een BV berekend voor TOZO?  
 
Een groot verschil met een zelfstandige is dat de directeur groot aandeelhouder (DGA) in 
loondienst is van zijn BV. Daarmee voorziet hij in zijn levensonderhoud, in tegenstelling 
tot de eigenaar van een eenmanszaak, die in zijn levensonderhoud moet voorzien door 
privéonttrekkingen uit de winst van zijn onderneming.  
 
Dit loondienstverband dat de DGA met zijn BV heeft, is een maandelijkse kostenpost voor 
de BV. Voor de DGA is het een maandelijkse inkomstenpost vormt. De DGA ontvangt 
deze inkomsten als natuurlijk persoon. Over het bedrag dat de DGA ontvangt, draagt de 
BV loonheffing af, zodat de DGA een netto bedrag ontvangt.  
 
Om het totale maandelijkse inkomen van een DGA te berekenen, worden het nettoloon 
van die maand en de inkomsten vanuit de BV (oftewel het bedrijfsresultaat, naar rato 
van het percentage van de aandelen van de DGA) van die maand, bij elkaar opgeteld. 
Daarbij komen dan nog eventuele uitkeringen en/of overige inkomsten. De inkomsten 
van een BV worden op dezelfde manier berekend als inkomsten uit eigen bedrijf (niet 
zijnde een vennootschap) zoals in de paragraaf hierboven beschreven. Met als enige 
verschil dat de laatste stap van het forfaitair percentage wordt vervangen door de 
vennootschapsbelasting.  
 
Bij een positief bedrijfsresultaat tot € 16.667 (op maandbasis) mag 16,5% in mindering 
worden gebracht in het kader van verschuldigde vennootschapsbelasting (vpb) om te 
komen tot een nettowinst uit de BV. Bij een negatief bedrijfsresultaat is geen vpb 
verschuldigd, zodat dit dan niet van toepassing is.  
Vanaf € 200.000 op jaarbasis geldt een ander percentage, namelijk 25%.  
 
Om tot het totale inkomen van een DGA te komen wordt het netto loon en het 
bedrijfsresultaat (naar rato van het percentage van de aandelen van de DGA) bij elkaar 
opgeteld.  
NB: Door de coronacrisis zal, als de DGA het gebruikelijk loon vanuit de BV ontvangt (in 
ieder geval volgens de boekhouding), het vaak gaan om een negatief bedrijfsresultaat. 
Daardoor zal de DGA zijn eigen loon niet of niet geheel uit kunnen keren. De optelsom 
van (gebruikelijk) loon en bedrijfsresultaat kan zelfs tot een negatief bedrag leiden. In 
dat geval worden alleen als inkomsten meegenomen eventueel loon uit ander 
dienstverband (niet de eigen BV) en andere overige inkomsten (verhuur, uitkering, 
partner- en kinderalimentatie). 
  



 
 
 
Hoe worden inkomsten uit eigen bedrijf van een firmant in een VOF of CV 
berekend voor TOZO?  
 

Hierbij is het van belang om te weten hoe de winstverdeling is tussen de firmanten. Dit 
kan uit de vennootschapsakte of jaarrekening worden afgeleid. Vervolgens kan aan de 
hand van het aandeel in de winst worden berekend wat het inkomen bedraagt per 
firmant. De berekening is dan gelijk aan die van de onderneming met een eenmanszaak. 


