
Fiscale aftrekbaarheid  
 
Als u een opleiding, cursus of seminar volgt, kunt u de kosten in uw aangifte inkomstenbelasting of 
als bedrijfskosten aftrekken. Wat zijn de mogelijkheden?  
 
Hobby: niet aftrekbaar; 
Toekomstig beroep of functie: aftrekbaar in aangifte inkomstenbelasting;  
Huidig bedrijf: aftrekbaar als bedrijfskosten; 
NLP-opleiding: aftrekbaar; 
EFT-Opleiding : aftrekbaar. 
 
Neem contact op met de belastingdienst of met de belastingconsulent om inzicht te krijgen in wat 
het fiscale voordeel voor u kan zijn. 
 
https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/studiekosten-
aftrekken-als-je-geen-studiefinanciering-hebt 
 
Hobby  
 
Wat voor iemand een hobby is, zal afhangen van uw functie. Een cursus tuinieren zal al snel als 
hobby worden gezien, tenzij u een tuiniersbedrijf runt of een bloemenwinkel wilt openen. Een cursus 
Spaans voor de vakantie is hobby, behalve als u er voor uw bedrijf iets aan hebt.  
 
Toekomstig beroep of functie  
 
De kosten die u maakt voor een toekomstig beroep op functie zijn  in uw aangifte inkomstenbelasting 
aftrekbaar. Er geldt een aantal beperkingen:  
 
BTW: niet apart terug te krijgen; 
Reiskosten: niet aftrekbaar;  
Verblijfkosten: niet aftrekbaar; 
Studeer- of werkkamer: niet aftrekbaar.  
 
De overige kosten (ook de afschrijving van uw computer) zijn wel aftrekbaar. Er geldt wel een 
drempel van € 250,- en u moet de kosten in het kalenderjaar hebben voldaan.  
 
Bedrijfskosten  
 
Wanneer u een opleiding volgt voor uw bedrijf zijn de volgende kosten voor 73,5% aftrekbaar:  
 
BTW: kunt u terugvragen (tenzij u vrijgestelde prestaties verricht, dan kunt u de BTW als kosten 
aftrekken); 
Reiskosten: aftrekbaar;  
Verblijfkosten: aftrekbaar. 
 
De uren die u besteedt aan een studie mag u meetellen voor de uren voor de zelfstandigenaftrek. 
Hiervoor moet u tenminste 25 uur per week (1225 uren per jaar) aan uw onderneming besteden.  
 
U kunt de studiekosten middels een voorlopige teruggaaf terugvragen, dat maakt studeren zeker ook 
een stuk leuker.  
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NLP-opleiding 
 
Een NLP opleiding is, buiten een investering in uzelf, natuurlijk niet gratis. Gelukkig bepaalde het 
Gerechtshof Amsterdam in 2005 dat NLP-opleidingen aangemerkt mogen worden als scholingskosten 
en dat die derhalve volledig fiscaal aftrekbaar zijn.  
(https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2005:AT9337&showbutton=t
rue&keyword=04204 
Bij deze aftrek wordt rekening gehouden met een jaarlijks vastgestelde drempel. Zo betaalt de fiscus 
een aardig gedeelte mee aan uw opleiding. De belastingdienst hanteert een drempel van € 250,-. De 
kosten die boven deze drempel liggen zijn tot een maximum van € 15.000,- aftrekbaar. Afhankelijk 
van uw belastbaar inkomen kan het belastingvoordeel variëren tussen 32% en 46%. 
 
EFT–opleiding. 
 
Valt onder toekomstig beroep of functie of onder de bedrijfskosten.   
De kosten die u hiervoor maakt zijn aftrekbaar. Zie NLP. 
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