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Zakelijke kosten: extra
aandacht gevraagd!
De Belastingdienst gaat extra aandacht besteden aan
ondernemers die privé-uitgaven op de zaak boeken. Na een
pilot bij 360 ondernemers corrigeerde de fiscus 1,3 miljoen
euro aan kosten. Dit is mede aanleiding om de aangiften van
een grotere groep onder de loep te nemen.
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O

ndernemers mogen alleen zakelijke kosten in mindering
brengen op hun winst. Privékosten op de zaak boeken, drukt
de winst en werkt concurrentievervalsend. De fiscus kwam
tijdens een onderzoek een ondernemer tegen die een keuken van
35.000 euro op zijn zaak boekte. Ook was er iemand die de kosten
van een saunabezoek met de hele familie als zakelijke kosten
van de winst afboekte.
Ondernemers die kosten ten onrechte zakelijk hebben geboekt,
kunnen een navordering van de fiscus krijgen met een boete die
kan oplopen tot 100 procent. Dit project maakt deel uit van de
inspanningen om toezicht en invordering door de Belastingdienst te versterken.

Gemengde kosten

“Maar…” zult u zeggen, “…er zijn toch ook kosten waarvan je
kunt zeggen dat die zowel zakelijk als privé kunnen worden
opgevoerd?” Die zijn inderdaad aanwezig. Die kosten worden
geschaard onder de ‘gemengde kosten’. Dit zijn kosten die zowel
een zakelijk karakter als een privé-component bevatten. Te denken valt aan de meest bekende voorbeelden: de auto en de telefoon van de zaak. In de fiscale wetgeving en jurisprudentie zijn
hiervoor duidelijke regels gegeven. Dat is niet voor alle gemende
kosten zo. Bijvoorbeeld een bedrijfswoning. De huur dient een
weerslag te zijn van een zakelijk vastgestelde huur. Die is vrij
objectief vast te stellen. Maar wat te doen met het onderhoud
van de bedrijfswoning? In hoeverre is hierin onderscheid gemaakt tussen het zakelijke en privédeel? Kortom, bij gemengde
kosten mag het persoonlijke karakter niet de overhand hebben.
Dat kan de aftrekbaarheid van deze kosten in de weg staan.

Zakelijke kosten

Bij de beoordeling van de vraag of kosten aftrekbaar zijn, is de
reden waarom u de kosten hebt gemaakt belangrijk. Sowieso
dient u de kosten te maken voor het zakelijk belang van uw

onderneming. De fiscus mag bijvoorbeeld niet toetsen of de
omvang van de kosten wel past binnen het beleid voor uw
onderneming.
Als duidelijk is dat u de kosten volledig hebt gemaakt voor de
zakelijke belangen van uw onderneming, dienen deze kosten
door de fiscus te worden geaccepteerd. Bijvoorbeeld, indien een
reclamecampagne 8.000 euro kost en wordt uitgevoerd door een
familielid, mag de fiscus niet stellen dat dit te duur is, omdat dit
bij een ander voor 5.000 euro had gekund.
Alleen als uw kosten vergeleken met de zakelijke belangen erg
hoog zijn, dan mag door de fiscus worden getoetst of tussen die
twee nog wel een redelijke verhouding is. Indien de reclamecampagne 80.000 euro zou hebben gekost, dan mag de fiscus in
deze casus wel een oordeel over het zakelijke karakter geven.
Indien u vragen over bovenstaande heeft, dan dient u met uw
adviseur te overleggen of er wellicht in uw administratie nog
zaken dienen te worden aangepast. Wij van Profinis Accountants
zijn bereid u hierin van dienst te zijn. ■
Aan het begin van het nieuwe jaar willen wij van Profinis Accountants
u een goed en zegenrijk nieuwjaar toewensen, zakelijk en privé.

Informatie:

Gerco van der Spek
Profinis Accountants en Adviseurs
Tel. 0527-681726
www.profinis.nl

36 | VIS | NR. 1 JANUARI 2014

36_Financieel.indd 36

20-12-13 09:56

