BEDRIJFSVOERING

Zelf kijken wat er te halen valt

Aftrekbare zakelijke kosten
De kosten die je maakt voor de zakelijke belangen van jouw
onderneming zijn aftrekbaar. De meeste aftrekposten staan
echter niet automatisch in de vooraf ingevulde aangifte
inkomstenbelasting. Voor een belastingteruggave moet je
zelf kijken wat er te halen valt. Zzp-boekhouder Peter Brink
helpt een handje.

Een uniform of overall met logo is
werkkleding. Deze shirts dus niet.

Werkkleding

Verhuizen

Je koopt kleding met de bedoeling die tijdens werktijd te dragen en betaalt
met de zakelijke pinpas. Dan trekt de boekhouder aan de bel: omdat op de
kleren geen bedrijfslogo prijkt, zijn de kosten volgens de wet niet aftrekbaar. Een forse tegenvaller. Waar moet bedrijfskleding aan voldoen om wel
aftrekbaar te zijn?
Werkkleding is kleding die je (nagenoeg) uitsluitend kunt dragen in het
kader van je bedrijf. Een spijkerbroek, sportschoenen of een colbert zijn
dat dus veelal niet. Een uniform of overall mét logo wel. Het logo-oppervlak
moet daarbij minimaal 70 cm2 zijn.
Het logo is verplicht voor wie werkkleding ook buiten werktijd wil dragen.
Maar het hoeft weer niet op alle producten te staan. Op aktetassen bijvoorbeeld niet. Die zijn gewoon aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De zakelijke kosten voor een
verhuizing en voor huisvesting
buiten de woonplaats zijn voor
ondernemers beperkt aftrekbaar. Sowieso geldt een vast aftrekbaar bedrag van 7750 euro.
En mag je bij een verhuizing om
om zakelijke redenen de kosten
voor het overbrengen van de
inboedel ook aftrekken. Wie
om dezelfde zakelijke redenen
kosten maakt voor huisvesting
buiten de woonplaats mag deze
kosten gedurende twee jaar
aftrekken. Privé verhuizen met
zakelijke spullen? Dan is een
deel van de verhuizing waarschijnlijk aftrekbaar. Vraag de
verhuizer wel om twee aparte
facturen.

Zakelijke lunch
Ga je wel eens ‘zakelijk’ uit eten: lunchen of dineren met een klant of opdrachtgever? Of wil
je voor het aankomende bedrijfsjubileum jouw zakelijke klanten trakteren op een borrel?
De kosten die je hiervoor maakt, zijn voor 80 procent aftrekbaar. De resterende 20 procent
wordt als privéopname geboekt.
Het aftrekpercentage van deze zogeheten gemengde kosten is van kracht als het gaat om:
A) voedsel, drank en genotsmiddelen met een zakelijke klant;
B) representatie, waaronder recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak;
C) congressen, seminars, symposia excursies, studiereizen en dergelijke.
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