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Werkruimte thuis 
A. De werkruimte thuis is fiscaal aftrekbaar als: 

1. deze kan worden afgesplitst van de woning (een eigen ingang of opgang en eigen sanitaire 
voorzieningen); 

2. een belangrijk deel van het inkomen in de zelfstandige ruimte wordt verdiend, namelijk: 
a. als u elders ook een werkruimte heeft moet minimaal 70% van het inkomen in of 
vanuit de werkruimte thuis worden verdiend; 
b. als u elders geen werkruimte heeft, dan moet minimaal 30% van het inkomen in de 
werkruimte thuis worden verdiend (u moet dus fysiek in de werkruimte aanwezig zijn). 

Punt 1 noemen we de zelfstandigheideis en punt 2 de inkomenseis. 

Als u aan 1 én 2 voldoet, dan kunt u bepaalde kosten fiscaal aftrekken. Dat hangt ervan af of u een 
eigen woning hebt of een huurwoning. 

1. Eigen woning 
Als u aan beide eisen voldoet,  dan wordt de werkruimte tot het box 3 vermogen gerekend. 
Daarover berekent de fiscus een fictief rendement van 4% dat wordt belast met 30% 
inkomstenbelasting, omgerekend dus 1,2% inkomstenbelasting over de waarde in box 3. 
Dit bedrag mag ook weer als kosten van de onderneming ten laste van de winst komen. 
Daarnaast mag ook een evenredig deel  van bijvoorbeeld de kosten van gas, water en elektra en 
inrichtingskosten ten laste van de winst worden gebracht. 
 

2. Huurwoning 
Als u aan beide eisen voldoet mag u een evenredig deel van de huur en de huurderslasten (zoals 
de kosten van gas, water en elektra) ten laste van de winst brengen. 
 

B. Als u niet aan beide eisen voldoet dan kunt u onder voorwaarden (soms) de energiekosten van 
apparaten die u voor uw onderneming gebruikt ten laste van de winst brengen. Graag helpen wij 
u daarbij. 

Als u verder vragen heeft of hulp nodig, neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 
74 87 of 0651 18 06 52, via het contactformulier op deze website of per email op info@adfinadvies.nl 
. 
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