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De Belastingdienst heeft bij een cliënt van ons 

kantoor enige tijd geleden een boekenonder-

zoek ingesteld om te controleren of er wel vol-

doende belasting was afgedragen. Onlangs heeft 

een eindbespreking plaats gevonden tussen de 

ondernemer, de inspecteur en ons kantoor. Tij-

dens het boekenonderzoek werd geconstateerd 

dat de ondernemer in kwestie voor zakelijke 

doeleinden regelmatig buiten huis ging eten. De 

ondernemer heeft uit hoofde van zijn functie 

binnen het bedrijf en de speci� eke bedrijfstak 

deze verplichtingen. De inspecteur was echter 

van mening dat dit wel erg vaak gebeurde op 

speci� eke tijdstippen op de dag en ook tijdens 

de weekwisselingen op voornamelijk zaterdag. 

Hierdoor stelde hij dat er sprake was van privé 

etentjes die gedeclareerd werden als zakelijk 

en wilde deze corrigeren. 

Het verweer van de ondernemer was op dit 

punt, naast de zakelijke argumenten, dat hij 

diabetespatiënt is en daardoor regelmaat in 

zijn consumptie patroon moet hebben. Waar-

op de inspecteur de ondernemer confron-

teerde met de volgende vraag: bent u in privé 

diabetespatiënt of bent u dit zakelijk?

Een interessante vraag die verschillende 

terreinen van het � scale recht beslaan. De 

eerste vraag is: mag een inspecteur op de 

stoel van een ondernemer gaan zitten, en 

daardoor bepalen of er sprake is van privé 

etentjes? De achterliggende gedachte 

is natuurlijk de vraag of er niet per ongeluk privé 

kosten zakelijk geboekt worden. Dat is wel een 

legitieme vraag. Privé is immers privé en zakelijk is 

immers zakelijk. Maar aan een ondernemer vra-

gen of hij privé dan wel zakelijk diabetespatiënt is, 

is mijn inziens over de grens heen. De inspecteur 

mengt zich dan overduidelijk in de privéomstan-

digheden van een belastingplichtige. Dit aspect is 

daarna uiteraard verder niet in de bespreking aan 

de orde gekomen. Overigens was de relatie met deze 

betreffende inspecteur uitstekend en zijn wij geza-

menlijk tot een juiste oplossing gekomen. 

Maar hoe zit het nu werkelijk met privé kosten en 

zakelijke kosten? Meestal is dit onderscheid mak-

kelijk te maken. Wanneer het uitgaven zijn waar 

discussie over kan ontstaan, adviseer ik om even op 

het bonnetje te schrijven waarom en met wie daar 

gegeten is. Een boekenonderzoek vindt soms jaren 

later plaats en vaak weet de ondernemer het dan 

niet meer precies. De ondernemer kan zelf het beste 

bepalen of iets zakelijk of privé is. Maar er zijn ook 

situaties waarin dit minder duidelijk is. Dit onder-

werp is en blijft een discussie met de Belasting-

dienst en geeft soms uitspraken van de rechter die 

legendarische namen krijgen. 

In de praktijk is een werkbare regeling getroffen. 

Voor representatiekosten zoals relatiegeschenken, 

kosten in de consumptieve sfeer, zoals zakenlunches 

en -diners, kof� e, thee e.d., kantinekosten (alleen 

voedsel en dranken), vermaak (zoals bijdragen aan 

bedrijfsuitstapjes en personeelsfeesten) en spon-

soring, indien en voor zover die het karakter van de 

twee voorgaande categorieën heeft: te denken valt 

aan de geschatte waarde van het recht op vrij-

kaarten, gratis consumpties e.d. moet een correctie 

gemaakt worden. Deze correctie is een percentage 

van 26,5%. De overige 73,5% van deze kosten kunnen 

dus ten laste van de winst gebracht worden. Vol-

ledigheidshalve moet hieraan toegevoegd worden 

dat ook gekozen kan worden om deze kosten tot een 

bedrag van € 4.300 niet in de winst op te nemen. Het 

is daarom wel belangrijk om dit door te rekenen. •

Het werk van een fi scalist is niet saai! Veranderende wet en regelgeving brengt met zich 

mee dat een fi scalist dagelijks moet bijscholen door vakstudie te lezen en regelmati g cursus-

sen volgt. In de prakti jk kunnen we echter ook nog wel het een en ander leren.
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TER OVERNAME winkelunit aan de Slin-
ge in Rotterdam. Dit pand biedt diverse 
mogelijkheden om er een andere invulling 
aan te geven. Het is onder meer geschikt 
voor catering, maar ook zeer geschikt als 
visspeciaalzaak. Voor de overname van de 
huidige inventaris hanteren wij een zeer 
vlotte prijs. Het pand is huur. Bel gerust 
voor aanvullende informatie.

TE KOOP  perfect ingerichte kiosk gele-
gen aan een groot parkeerterrein in een 
grote plaats in de provincie Utrecht. De 
kiosk staat tegenover de in- en uitgaging 
van een groot winkelcentrum waarin cir-
ca tachtig winkels zijn gehuisvest, zoals 
Blokker, Jumbo en een bloemenzaak en 
juwelier. Inventaris verkeert in goede 
staat van onderhoud, koop van het geheel 
is een must. Bel voor aanvullende infor-
matie en/of een gesprek ter plaatse.

TER OVERNAME perfect ingerichte vis-
speciaalzaak, gelegen op de Leyweg in 
Den Haag.
Op dit zeer drukke stuk zijn onder meer 
Hema, Bart Smit en Kruidvat gevestigd 
in de directe omgeving van de winkel. 
Diverse inventarisstukken zijn medio 
augustus nieuw aangeschaft, dus volop 
mogelijkheden voor creatieve en enthou-
siaste handen. Bel ons gerust voor aan-
vullende informatie over deze mooie vis-
speciaalzaak.

TER OVERNAME Visspeciaalzaak mid-
denin het centrum in een grote plaats 
in Brabant. Het geheel verkeert in zeer 
goede staat van onderhoud en is te koop 
in verband met gezondheidsproblemen 
van de huidige eigenaar. De winkel en 
werkruimte is huur. De winkel ligt tegen-
over een fi liaal van C&A, alsmede sterke 
medewinkeliers in de directe nabijheid.
Bel ons als uw nieuwsgierig bent.

Bezoek ook onze site:
3Wmakelaars.nl

Een nieuwe naam, hetzelfde gezicht, 
op maat gesneden service

Wegens recente verkopen in het gehele 
land in opdracht te koop en/of te huur 
gevraagd:
    
VISSPECIAALZAKEN IN HET HELE LAND.

Bel  gerust voor een GRATIS informatief 
gesprek, wij hebben serieuze gegadigden 
in het hele land. Voor meer informatie 
kunt u vragen naar Peter Wortman.
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