Aftrekbaarheid van studiekosten
Aftrekbare studiekosten zijn studiekosten die verband houden met het verwerven van inkomen.
Studiekosten waarmee je een betere positie verwerft binnen het bedrijf waar je werkt of
studiekosten die je maakt als ondernemer. Deze studiekosten zijn 100% aftrekbaar.

Welke kosten zijn aftrekbaar?




Het lesgeld/collegegeld.
Materialen die je nodig hebt voor je studie.
In sommige gevallen ook de kosten voor een computer (dit is wel in 2013 aangescherpt - de
kosten van de computer moeten direct gerelateerd zijn aan de kosten van de studie).

Zijn de kosten zakelijk of privé aftrekbaar?
Dat hangt ervan af:
doe je de opleiding als privé persoon, dan zijn de studiekosten privé aftrekbaar en heb je te maken
met een drempelbedrag. Dit drempelbedrag is € 250,- alle kosten daarboven zijn volledig aftrekbaar.
Voor een ondernemer zijn de studiekosten aftrekbaar in de verlies- en winstsfeer.




Heb je een eenmanszaak of een VOF dan kunnen de studiekosten 100% ten laste komen van
de eenmanszaak of VOF en ten laste van het inkomen.
Heb je een BV dan gaan de kosten hij over de kosten van de BV heen. Daarvoor geldt een
ander fiscaal regime.1
Privé personen of natuurlijke vennootschappen, zoals een eenmanszaak en een VOF, hebben
een belastingvoordeel dat kan oplopen tot maximaal 52%.

Even een voorbeeld:
Stel je hebt € 3.000.- per jaar aan studiekosten als privé persoon.
Haal daar het drempelbedrag van €250,- vanaf.
Dan heb je € 2.750,- aftrekbare studiekosten.
Deze kosten worden wordt afgerekend tegen het percentage waarover je belasting betaalt.
Dat kan 42% zijn of zelfs 52%.
Stel je hebt 42% inkomstenbelasting, dan kun je 42% van € 2.750,- voordeel behalen op het maken
van studiekosten. Dat komt neer op € 1.155,-.
Wanneer je van plan bent om een studie te doen, wees je er dan van bewust dat je belastingvoordeel
kunt behalen met deze kosten en de uiteindelijke studiekosten dus flink lager kunnen uitvallen dan
dat ze in eerste instantie zijn.

1

Heb je een BV dan kan het belastingvoordeel oplopen tot 20-25%, afhankelijk van de winst. Dit is
altijd maatwerk, voor ieders persoonlijke situatie.

