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Bruiloftskosten aftrekbaar
De fiscus accepteert kosten die zijn gemaakt voor de zakelijke belangen van een bedrijf als aftrekbare
kosten. Daarnaast zijn er de privékosten die niet aftrekbaar zijn. Bestaat er een grijs gebied tussen deze
twee kostensoorten?

Frank de Vries
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e Belastingdienst gaat extra
aandacht besteden – meer
controleren – op bedrijfs
kosten die ondernemers op
de zaak boeken. Een steek
proef van de Belastingdienst eind 2013 heeft
namelijk opgeleverd dat bij 360 ondernemers
voor in totaal 1,3 miljoen euro aan privéuitgavenwerden geboekt als bedrijfskosten.
Onder een vergrootglas
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de
regels rondom de aftrekbaarheid van kosten
niet altijd even goed in acht worden genomen.
De Belastingdienst is dan ook van plan om
de in de aangiften van ondernemers opge
geven kosten wat meer onder de loep te
nemen. Het is daarom noodzaak dat niet per
abuis kosten in aftrek worden gebracht die
eigenlijk niet aftrekbaar zijn, en dat zakelijke
en privé-uitgaven goed gescheiden worden.
Dit speelt zeker ook bij de gemengde kosten.
Dit zijn kosten die zowel een zakelijk als een
privékarakter hebben en mogelijk beperkt
aftrekbaar zijn.
Onduidelijke gebieden
Fiscalist Paul Jehae, hoofdredacteur van het
blad Tips & Advies Landbouw, weet dat er
onduidelijke gebieden zijn op de scheidslijn
van zakelijke en privékosten. Jehae: “Neem
nu de aanschaf van managementboeken.
Zijn dat bedrijfskosten? Deze vraag is beves
tigend te beantwoorden als je deze boeken
overwegend hebt aangeschaft voor het
bedrijf. Boekhoudkundig is er sprake van
bedrijfskosten als het gaat om kosten die
zijn aangewend voor de onderneming. De
fiscus accepteert als bedrijfskosten juist die
kosten die ten nutte zijn van het bedrijf,
maar daarop bestaan uitzonderingen”, aldus
Jehae. “Neem bijvoorbeeld representatie
kosten; die zijn weliswaar nuttig voor het

bedrijf, maar kunnen ook een privé-element
in zich hebben. Je kunt bijvoorbeeld een res
taurant zakelijk maar ook privé bezoeken.
Op zo’n moment zegt de fiscus dat slechts
een deel van deze kosten fiscaal aantrekbaar
is.” Over het ‘grijze gebied’ tussen privé en
zakelijk is recent nieuwe jurisprudentie ver
schenen, weet Jehae. Zo kocht een eigenaar
van een software- en automatiseringsbedrijf
een paardentrailer en besloot hij vervolgens
daar bedrijfsreclame op aan te brengen. De
fiscus was het oneens met de gedachte de
trailer als bedrijfskosten op te voeren. De
zaak tegen de Belastingdienst werd beslecht
door de belastingrechter die het hebben van
een paardentrailer hier niet zag als fiscale
bedrijfskosten.
Auto
Het staat een ondernemer vrij een keuze te
maken voor een bedrijfsauto. Zo zijn er die
met een luxe bolide door het land gaan, ter
wijl andere een kleine Opel of Koreaan al
ruim voldoende vinden als zakelijke ‘rijder’.
Een belastinginspecteur kan nooit tegen een
ondernemer zeggen dat een goedkopere auto
beter bij hem past, wat betekent dat de keuze
vrij is. Een dure auto, zakelijk gebruikt, moet
daarom ook altijd als aftrekpost worden
geaccepteerd.
Discussie ontstaat meestal niet over echte
privékosten, weet Jehae. “Als tip wil ik graag
meegeven aan adviseurs en ondernemers
dat ze bij twijfel over een fiscaal aftrekbare
kostenpost deze het beste eerst kunnen voor
leggen aan de Belastingdienst. Dat is de
meest veilige route.” Jehae adviseert tevens
om dan altijd goed te onderbouwen waarom
je een bepaald gedeelte van opgevoerde kosten
als bedrijfskosten wilt aftrekken. “Doe bij
een vraag aan de fiscus wel altijd het verzoek
om een schriftelijke reactie. Daarmee heb je
zekerheid nadien.”

Boxenstelsel
Bedrijfskosten vallen bij voorkeur in de winst
sfeer, oftewel in box 1 van de inkomsten
belasting. “Dat is ook de meest interessante
box waarin je maximaal 52 procent aftrek
bare kosten hebt. Box 2 is voor ondernemers
met een BV-vorm en inkomsten uit die BV.
Hier geldt een maximale aftrek van 25 pro
cent. In box 3 vallen de vermogensbestand
delen, spaartegoeden en beleggingen. Daar
geldt een belasting van 1,2 procent.” Jehae
wijst naast de aftrekbaarheid van bedrijfs
kosten ook nog op de interessante bonte ver
zameling aan fiscale investeringsregelingen
die je kunt benutten om bedrijfskosten te
maken.
Grijze zone
De auto is her en der een geliefd object voor
het opvoeren van extra bedrijfskosten. Zo kun

Bru iloft skos t en
je met een auto van de zaak naar het buiten
land voor een vakantie. Volgens de wet mag
je bijvoorbeeld de tolkosten opvoeren als
bedrijfskosten. Ook verkeersboetes is een
verhaal apart, weet Jehae. “Nederlandse boe
tes zijn niet fiscaal aftrekbaar, maar buiten
landse verkeersboetes zijn dat nu nog wel.
Staatssecretaris Wiebes wil de wet op dit
punt wijzigen.”
Zelfs de bruiloft blijkt een object voor
bedrijfskosten. Zo voerde een ondernemer
een deel van zijn gemaakte bruiloftskosten
op als zijnde bedrijfskosten. Hij beargumen
teerde dit door te stellen dat er veel zakelijke
relaties werden uitgenodigd. “Als je dit kunt
aantonen met een gastenlijst waarop de
zakelijke relaties die uitgenodigd zijn ook
staan, kan ik me voorstellen dat de fiscus dit
zo aanvaart”, stelt Jehae.

Onder voorwaarden deels fiscaal
aftrekbaar.
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