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Kosten met een gemengd karakter  
 

Inleiding  

Artikel 3.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: IB) bevat een omschrijving van het 

begrip winst. De hoogte van de winst hangt mede af van de (omvang van de) aftrekbare 

kosten. De wet kent enkele bepalingen waarin kostenaftrek wordt uitgesloten of beperkt 

waarbij het gaat om kosten met een gemengd karakter. In deze notitie worden deze niet- en 

beperkt aftrekbare kosten beschreven. Opgemerkt wordt dat de systematiek in de 

inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting niet geheel gelijk is. Daarom wordt eerst 

ingegaan op de algemene regels die voor beide systemen gelden. Vervolgens wordt kort 

ingegaan op de bijzondere regeling voor de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb).  

 

Belangrijkste vindplaatsen  

 Artikel 3.14 IB  

 Artikel 3.15 IB  

 Artikel 3.16 IB  

 Artikel 3.17 IB  

 Artikel 8 lid 5 Vpb  

 

1 Kostenaftrek algemeen  

Om de hoogte van de winst te kunnen vaststellen dient een overzicht te worden gemaakt van 

gemaakte kosten en dient te worden bepaald of de kosten in de ondernemingssfeer of in de 

persoonlijke sfeer zijn gemaakt. Kosten in de persoonlijke sfeer zijn sowieso niet aftrekbaar, 

kosten in de ondernemingssfeer zijn in beginsel wél aftrekbaar. Als er sprake is van 

ondernemingskosten, dan moet worden beoordeeld of deze kosten vallen onder de in de wet 

genoemde aftrekbeperkingen c.q. -uitsluitingen. De beperking van aftrek is met name 

gebaseerd op het feit dat het kosten zijn met een gemengd karakter. Hoewel het 

ondernemingskosten zijn is er toch ook een privé-element in te onderkennen. De uitsluiting 

van aftrek is gebaseerd op het feit dat privé-aspecten een te grote rol spelen 

(standsuitgaven, vaartuigen voor representatieve doeleinden), hetzij omdat de aftrek van 

kosten op gespannen voet zou staan met rechtshandhaving (geldboeten, misdrijven, wapens 

en munitie).  
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De desbetreffende niet-aftrekbare en beperkt aftrekbare kosten zijn opgenomen in de 

artikelen 3.14 IB tot en met 3.17 IB. De artikelen 3.14 IB en 3.15 IB behandelen de 

aftrekuitsluitingen en aftrekbeperkingen van kosten, ongeacht ten aanzien van wie die kosten 

worden gemaakt. De artikelen 3.16 IB en 3.17 IB bevatten de aftrekuitsluitingen en –

beperkingen van kosten die specifiek voor de winstgenieter in persoon gelden, aangevuld 

met personen die behoren tot zijn huishouden.  

 

Opgemerkt wordt dat als een kostenpost onder meer dan één categorie kan worden 

gerangschikt, de meest op die kostensoort toegesneden post voorgaat. Dit kan tot gevolg 

hebben dat bepaalde kosten niet aftrekbaar zijn, als zij bijvoorbeeld zowel onder artikel 3.14 

IB vallen als onder artikel 3.15 IB.  

 

1.1 Artikel 3.14 IB: niet aftrekbaar, ongeacht de persoon  

Artikel 3.14 IB bepaalt dat bij het bepalen van de winst niet in aftrek komen de kosten en 

lasten die verband houden met bepaalde posten. Het gaat om kosten en lasten in verband 

met:  

 het voeren van een zekere staat;  

 vaartuigen die worden gebruikt voor representatieve doeleinden;  

 geldboeten door een strafrechter opgelegd;  

 misdrijven waarvoor de belastingplichtige door een Nederlandse strafrechter is 

veroordeeld;  

 misdrijven waarvoor een strafbeschikking onherroepelijk is geworden;  

 wapens en munitie;  

 dieren die vanwege agressie niet mogen worden gehouden;  

 giften, beloften of diensten als blijkt dat sprake is van een strafbaar feit;  

 belastingen.  

 

Hierna worden enkele van deze posten toegelicht.  

 

1.1.1 Voeren van een zekere staat  

Over kosten in verband met het voeren van een zekere staat is diverse jurisprudentie 

verschenen.  
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Al in HR 28 november 1951, B. nr. 9120 oordeelde de Hoge Raad dat met standsuitgaven 

wordt bedoeld, uitgaven waarmede iemand in zijn persoonlijke leven het maatschappelijk 

aanzien of gewicht van zekere functie tot uitdrukking tracht te brengen. Kosten van 

lidmaatschap van een golfclub kunnen kwalificeren als standsuitgaven. Kosten van een 

golflidmaatschap hebben in beginsel echter een privékarakter. 

 

Ten aanzien van een belastingplichtige met een zaak in luxe tweedehandskleding oordeelde 

Rechtbank Arnhem (op 23 februari 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BM1911) echter dat deze 

uitgaven geen standsuitgaven maar representatiekosten waren.  

In de praktijk zal niet snel sprake zijn van kosten in verband met het voeren van een zekere 

staat.  

 

1.1.2 Vaartuigen  

Kosten en lasten in verband met vaartuigen die worden gebruikt voor representatieve 

doeleinden zijn uitgesloten van aftrek. Hieronder wordt elke drijvende constructie verstaan 

welke voor representatieve doeleinden wordt aangewend. Beslissend is het gebruik en niet 

de bouwaard. Dus ook bijvoorbeeld een vrachtschip dat wordt gebruikt voor representatieve 

doeleinden valt (in beginsel) onder het begrip vaartuig voor representatieve doeleinden. Een 

vrachtschip dat incidenteel wordt gebruikt voor representatieve doeleinden valt bij wijze van 

goedkeuring niet onder een vaartuig voor representatieve doeleinden. Hetzelfde geldt bij 

incidenteel gebruik voor representatieve doeleinden van een schip dat gebruikt wordt voor 

bedrijfsmatig personenvervoer.  

 

Deze aftrekuitsluiting is niet van toepassing voor zover de onderneming direct is gericht op 

het vervaardigen of het verhandelen van vaartuigen die worden gebruikt voor 

representatieve doeleinden, dan wel op het verrichten van diensten in verband met die 

vaartuigen en die vaartuigen c.q. diensten deel uitmaken van de omzet. Gedacht kan worden 

aan een exploitant van een rondvaartboot, welke voor de toepassing van de wettelijke 

bepaling als vaartuig voor representatieve doeleinden zou kunnen worden aangemerkt.  
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1.1.3 Geldboeten  

Als een strafrechter een boete oplegt, is deze boete niet aftrekbaar van de winst. In 

voorkomend geval kan ter voorkoming van strafvervolging een geldsom worden betaald aan 

de staat.  

 

Ook deze geldsommen kunnen niet ten laste van de winst worden gebracht. Ook bestuurlijke 

boeten, geldboeten op basis van bij wet geregeld tuchtrecht en geldboeten door een 

instelling van de EU zijn niet aftrekbaar. Ook betalingen in de vorm van een schikking als 

bedoeld in artikel 511 Wetboek van strafvordering zijn niet aftrekbaar. Buitenlandse boeten 

zijn met ingang van 1 januari 2015 niet meer aftrekbaar.   

 

1.1.4 Giften, beloften of diensten  

Onder andere naar aanleiding van overleg in OESO-verband is een wettelijke regeling 

ingevoerd met het doel om kosten van omkoping uit te sluiten van aftrek. Op 1 augustus 

2006 is artikel 3.14, lid 1, onderdeel h, IB in werking getreden. Voor wat betreft de bewijslast 

was in eerste instantie in het wetsvoorstel geregeld dat de inspecteur kon volstaan met het 

aannemelijk maken dat sprake was van omkoping c.q. steekpenningen. Na bezwaren vanuit 

de Eerste Kamer is de term “aannemelijk maken” vervangen door de term “blijkt”. De 

bewijslast voor de inspecteur is daarmee dus verzwaard.  

 

1.1.5 Belastingen  

In artikel 3.14, lid 6 IB is bepaald dat geheven dividendbelasting en kansspelbelasting niet in 

aftrek komen. Tevens komen niet in aftrek belastingen die buiten Nederland in enige vorm 

naar de winst of bestanddelen van de winst worden geheven, indien voor de 

belastingplichtige ter zake daarvan een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van 

toepassing is.  

 

1.2 Artikel 3.15 IB: beperkt aftrekbaar, ongeacht de persoon  

In artikel 3.15 IB gaat het om in aftrek beperkte kosten. Net als bij artikel 3.14 IB gaat het om 

kosten die worden gemaakt ongeacht ten aanzien van wie deze kosten worden gemaakt.  
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Het maakt dus niet of deze kosten worden gemaakt voor de ondernemer of dat deze zien op 

het personeel. Bij het bepalen van de winst zijn de kosten voor de volgende posten in aftrek 

beperkt:  

 voedsel, drank en genotmiddelen;  

 representatie, w.o. recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak;  

 congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke;  

 reizen en verblijf in verband met de bovenstaande posten.  

 

In beginsel geldt dat deze kosten tot een forfaitair bedrag van € 4.500 niet in aftrek komen. 

Er kan echter gekozen worden voor een beperking van de aftrek van deze kosten tot 80%, in 

plaats van de vaste aftrekbeperking.  

 

Belangrijk is dat het derde lid van artikel 3.15 IB bepaalt dat de aftrekbeperkingen niet van 

toepassing zijn voor zover de onderneming direct is gericht op het vervaardigen of het 

verhandelen van tot die posten behorende goederen of op het verrichten van diensten in 

verband met die posten en die posten deel uitmaken van de omzet.  

 

Een voorbeeld uit de jurisprudentie is het volgende. Een onderneming houdt zich bezig met 

het uittesten van nieuwe geneesmiddelen op proefpersonen die zich strikt moeten houden 

aan bepaalde voedingseisen. De voeding wordt door de onderneming verstrekt. De Hoge 

Raad oordeelde dat de voeding, die is voorgeschreven bij de uit te voeren testprotocollen, 

een noodzakelijk bestanddeel uitmaakt van de verrichte onderzoeksdiensten, en derhalve 

deel uitmaakt van de omzet. Een ander voorbeeld was een onderneming die vakcursussen 

organiseerde en aanbood voor een prijs waarin ook de lunchkosten waren begrepen. De 

onderneming was (mede) gericht op het verstrekken van voedsel en drank, zodat de 

aftrekbeperking niet van toepassing was.  

 

Hierna worden deze posten toegelicht.  

 

1.2.1 Voedsel, drank en genotmiddelen  

Vanwege het veronderstelde privévoordeel zijn kosten in verband met voedsel, drank en 

genotmiddelen niet volledig aftrekbaar. Deze aftrekbeperking geldt ook voor kosten van 

voedsel, drank en genotmiddelen die als relatiegeschenken zijn aan te merken.  
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De aftrekbeperking geldt echter niet voor zover de waarde van voedsel, drank en 

genotmiddelen daadwerkelijk in de loonbelasting is belast (zie onderdeel 3.2 van het besluit 

van 26 september 2007, nr. CPP2007/1201M).  

 

De vraag is hoe de beperkte kostenaftrek uitwerkt in relatie tot de werkkostenregeling en dan 

vooral voor die elementen die in de vrije ruimte vallen en per saldo vrijgesteld zijn. Over het 

antwoord op die vraag bestaan in de praktijk verschillende meningen. 

1. De eerste groep is van mening dat ook bestanddelen die vallen onder de vrije ruimte 

zijn uitgezonderd van de aftrekbeperking. Zij baseren zich er daarbij op dat loon als 

kostenpost in aftrek kan worden gebracht van de winst. Voor het loonbegrip verwijst 

vervolgens artikel 3.81 IB door naar artikel 10, lid 1 LB, waarin het begrip ‘loon’ staat 

gedefinieerd: loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere 

dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of 

verstrekt in het kader van de dienstbetrekking.1 Nu het voorgaande impliceert dat alle 

vergoedingen en verstrekkingen onder het loonbegrip vallen en de aftrekbeperking 

niet van toepassing is op loon, is de aftrekbeperking niet van toepassing. Ongeacht of 

het loon nu belast is of niet. 

2. De andere groep is van mening dat alleen belast(baar) loon buiten de aftrekbeperking 

valt. Ook de Belastingdienst behoort tot deze groep. 

Ook onder het oude artikel 8a IB was het zo dat hetgeen daadwerkelijk in de 

loonbelasting werd belast, aftrekbaar was van de winst. Wat niet daadwerkelijk werd 

belast, was niet volledig aftrekbaar. Zie ook onderdeel 3.2 van het nog geldende 

besluit CPP2007/1201M van 26 september 2007. Volgens deze groep moet de 

aanpassing van de wettelijke definitie van loon worden gezien als een verduidelijking 

en niet als een uitbreiding van het ruime loonbegrip (Kamerstukken I, 2009-2010, 32 

130, nr. E, p. 43). De gewijzigde definitie heeft volgens hen dan ook geen gevolgen 

voor de reikwijdte van de uitzondering op de aftrekbeperkingen. Dat betekent dat 

voor de vraag of sprake is van loon waarvoor de aftrekbeperking niet geldt, nog 

steeds moet worden getoetst of en in hoeverre een vergoeding of verstrekking is 

vrijgesteld van loonheffing of niet.  

 

                                                
 
1 Zie echter ook artikel 3.84 IB waar wordt geregeld dat eindheffingsbestanddelen niet tot het loon 
behoren. 
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Voor de houdbaarheid van beide stromingen valt iets te zeggen. Hoe hiermee moet worden 

omgegaan, is thans onduidelijk. Uiteindelijk zal de rechter zich over dit belangrijke vraagstuk 

moeten buigen. 

 

Naast de “normale” uitgaven voor voedsel, drank en genotmiddelen zijn er ook gevallen 

waarin de uitgaven een min of meer zakelijk karakter hebben. Denk bijvoorbeeld aan voedsel 

en drank als onderdeel van cursuskosten. Ook deze kosten zijn beperkt aftrekbaar. De 

kosten van voedsel en drank als onderdeel van cursuskosten vallen in beginsel onder de 

aftrekbeperking van kosten van voedsel en drank en niet onder de aftrekbeperking van 

cursuskosten.  

 

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat een splitsing van (deze) kosten niet hoeft te worden 

gemaakt als het gaat om kosten die een te verwaarlozen onderdeel uitmaken van de prijs 

van een andere prestatie en het gebruikelijk is om ter zake een “all-in prijs” te berekenen.  

 

1.2.2 Representatiekosten  

In artikel 3.15, lid 1, onderdeel b, IB is het begrip “representatie” genoemd. Ook 

personeelsfeesten vallen onder het begrip representatie. De aftrekbeperking met betrekking 

tot de kosten van representatie is ook van toepassing op relatiegeschenken. De 

aftrekbeperking lijkt ook van toepassing te zijn op een relatiegeschenk in contanten.  

In de praktijk is er vaak onduidelijkheid of bepaalde kosten nu worden aangemerkt als 

representatiekosten (beperkt aftrekbaar) of als reclamekosten (volledig aftrekbaar).  

In dat kader zijn belangrijk de bestemming van het desbetreffende product en het doel 

waarmee de ondernemer het geschenk verstrekt. Als het gaat om het verstrekken van 

voorwerpen waarbij het verstrekken uitsluitend is gericht op algemene naamsbekendheid 

met een onpersoonlijk karakter en het enige doel dus directe verkoopbevordering is, mag 

ervan worden uitgegaan dat sprake is van reclamekosten. Als het echter gaat om 

geschenken die worden gegeven met de bedoeling om, naast verkoopbevordering, een 

goede relatie met de ontvanger op te bouwen en te onderhouden, kan er echter wél degelijk 

sprake zijn van een relatiegeschenk.  
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Als een ondernemer bijvoorbeeld pennen met het bedrijfslogo, sleutelhangers met het 

bedrijfslogo en snoepjes met het logo op de wikkel in de winkel heeft liggen, welke het 

winkelend publiek mag meenemen, dan zal het verstrekken van deze items zijn gericht op 

naamsbekendheid met een onpersoonlijk karakter en directe verkoopbevordering. Hiervan 

kan worden verondersteld dat er sprake is van reclamekosten die volledig aftrekbaar zijn.  

Wordt echter aan bepaalde cliënten bijvoorbeeld een luxe horloge als eindejaarsgeschenk 

verstrekt, dan zal dit niet gericht zijn op directe verkoopbevordering maar op het 

onderhouden van een goede relatie met de betreffende cliënt en dan op indirecte 

verkoopbevordering. Er is dan sprake van representatiekosten. Denk bijvoorbeeld ook aan 

een ondernemer die ieder jaar in december een agenda stuurt aan bestaande relaties.  

 

Ook de kosten hiervan moeten worden gezien als beperkt aftrekbare representatiekosten 

omdat het verstrekken van de agenda’s niet uitsluitend is gericht op de naamsbekendheid 

met een onpersoonlijk karakter (met het oog op verkoopbevordering) maar meer is gericht op 

het onderhouden van een goede relatie met de ontvanger.  

 

Het aan cliënten verstrekken van cadeaus bij het behalen van een bepaalde omzet, zijn geen 

relatiegeschenken maar omzetbonussen, welke niet in aftrek worden beperkt. Kosten van 

sponsoring worden, blijkens de parlementaire geschiedenis, niet gezien als 

representatiekosten en zijn dus in beginsel volledig aftrekbaar.  

 

1.2.3 Congressen e.d.  

Kosten in verband met congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en 

dergelijke zijn ook beperkt in aftrek. In zijn algemeenheid moet het gaan om evenementen 

die een kortstondig en voor de deelnemers veelal vrijblijvend karakter dragen. De 

aftrekbeperking is bedoeld voor de bezoekers, niet voor begeleiders e.d.  

 

De kosten met betrekking tot vakcursussen en bedrijfsopleidingen, zoals cursussen en 

opleidingen die worden afgesloten met een examen of die zijn gericht op het verwerven van 

een afgeronde hoeveelheid kennis of vaardigheden, vallen niet onder de aftrekbeperking. De 

Hoge Raad heeft beslist (ECLI:NL:HR:1994:AA2986) dat het bezoeken van een vakbeurs 

niet onder de aftrekbeperking valt vanwege het vaktechnische karakter ervan, waarbij 

gerichte informatieverstrekking op de voorgrond staat.  
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Een belangrijk arrest van de Hoge Raad is gewezen op 29 maart 

1995,ECLI:NL:HR:1995:AA1534. In die zaak ging het om de kosten die werden gemaakt 

voor het bijwonen van PAO-bijeenkomsten. De bijeenkomsten werden overigens 

aangekondigd als seminar (en ook niet met een examen afgesloten). De inspecteur 

corrigeerde de aftrek van de kosten van deze bijeenkomsten. Omdat het Hof heeft 

geoordeeld dat de cursussen een serieus en vakgericht karakter hebben en het (vanwege de 

aard en inhoud) gaat om vakcursussen, heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van de 

inspecteur verworpen. De kosten zijn volledig aftrekbaar.  

 

1.2.4 Reis- en verblijfkosten  

Ook beperkt aftrekbaar zijn de kosten voor reizen en verblijf in verband met de posten als 

hiervoor genoemd.  

 

1.3 Artikel 3.16 IB: niet aftrekbare kosten van de ondernemer  

In artikel 3.16 IB zijn posten opgenomen waarvoor de kosten niet aftrekbaar zijn. Het gaat 

om kosten en lasten die rechtstreeks betrekking hebben op de persoon van de winstgenieter. 

Met de winstgenieter worden gelijkgesteld de personen die behoren tot zijn huishouden.  

Het gaat om kosten en lasten met betrekking tot  

 een werkruimte;  

 telefoonabonnementen;  

 literatuur;  

 kleding;  

 persoonlijke verzorging;  

 inkomensafhankelijke bijdrage zvw;  

 reis- en verblijfkosten in verband met cursussen en opleidingen;  

 apparaten en instrumenten;  

 vergoeding voor arbeid van de meewerkende partner, welke lager is dan € 5.000;  

 loonbelasting en premie volksverzekeringen;  

 premies voor buitenlandse verzekeringen;  

 rente in verband met erfrechtelijke overbedelingsschulden.  

 

Hierna worden deze kostenuitsluitingen nader toegelicht.  
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1.3.1 Werkruimte  

De aftrekuitsluiting voor kosten van een werkruimte (welke in de onderneming wordt 

gebruikt) is slechts van belang als de woning inclusief de werkruimte tot het privévermogen 

behoort. In dat geval zijn kosten en lasten in verband met de werkruimte, inclusief de 

inrichting, niet aftrekbaar van de winst, tenzij aan nadere voorwaarden wordt voldaan. Dit 

geldt zowel voor de werkruimte in de tot het privévermogen behorende eigen woning als ook 

voor een werkruimte in een huurwoning of in een tweede woning en voor een werkruimte in 

een aan een vaste plaats gebonden woonboot of in een ander schip alsmede voor een 

werkruimte in een woonwagen. Als de werkruimte een zelfstandig deel van de woning vormt 

en er is voldaan aan de inkomenseis, dan is aftrek van de kosten mogelijk maar moet de 

aftrekbeperking van artikel 3.17, lid 1, onderdeel c IB worden toegepast.  

 

1.3.2 Telefoonabonnementen  

Kosten en lasten die verband houden met telefoonabonnementen die geheel of gedeeltelijk 

betrekking hebben op telefoonaansluitingen in de woonruimte van de ondernemer, zijn niet 

aftrekbaar, ongeacht of de woonruimte al dan niet tot het ondernemingsvermogen behoort.  

Gesprekskosten en kosten van het telefoontoestel of de telefooninstallatie zijn niet 

uitgesloten van aftrek, net als kosten van abonnementen voor mobiele telefoons.  

 

1.3.3 Literatuur  

Kosten en lasten met betrekking tot literatuur met een algemeen karakter zijn uitgesloten van 

aftrek. De omstandigheid dat literatuur met een algemeen karakter ook zakelijk kan worden 

gebruikt, ontneemt daaraan niet het karakter van “algemene niet-vakliteratuur”.  

Kosten en lasten voor vakliteratuur zijn wél aftrekbaar. Het gaat dan om literatuur die niet 

algemeen van karakter is. Hieronder wordt verstaan literatuur die in een bepaalde 

beroepsgroep algemeen wordt erkend als voor die groep specifiek van belang zijnde 

literatuur.  

 

1.3.4 Kleding  

Niet aftrekbaar zijn kosten en lasten van kleding voor de ondernemer. Het begrip kleding 

wordt ruim opgevat. Ook kosten voor het stomen van kleding vallen onder deze 

aftrekuitsluiting. Representatieve kleding valt ook onder de aftrekuitsluiting. Als er sprake is 

van werkkleding, dan zijn de kosten en lasten hiervan overigens wél aftrekbaar.  
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Een definitie van werkkleding is opgenomen in artikel 3.16, lid 5, IB (en nader uitgewerkt in 

artikel 7 Uitvoeringsregeling IB 2001). De aftrekuitsluiting geldt overigens niet voor artiesten, 

presentatoren en sporters (artikel 3.16, lid 7, IB). 

 

1.3.5 Persoonlijke verzorging  

Niet aftrekbaar zijn kosten en lasten ten behoeve van de belastingplichtige in verband met 

persoonlijke verzorging. In dergelijke kosten valt namelijk een zodanig privé-element te 

onderkennen dat deze kosten niet ten laste van de winst zouden mogen worden gebracht.  

Bij presentatoren, fotomodellen of beroepssporters zijn kosten voor persoonlijke verzorging 

wél aftrekbaar.  

 

1.3.6 Inkomensafhankelijke bijdragen Zvw  

Sinds 1 januari 2006 komen bij het bepalen van de winst niet in aftrek kosten en lasten ten 

behoeve van de belastingplichtige zelf inzake inkomensafhankelijke bijdragen als bedoeld in 

de Zorgverzekeringswet, of een buitenlandse regeling die naar aard en strekking daarmee 

overeenkomt.  

 

1.3.7 Reis- en verblijfkosten  

Er geldt een aftrekbeperking voor reis- en verblijfkosten ter zake van cursussen en 

opleidingen voor studie en beroep, en in verband met congressen, seminars, symposia, 

excursies, studiereizen en dergelijke, voor zover deze meer bedragen dan € 1.500. De 

aanduiding “congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke” is 

ontleend aan artikel 3.15, lid 1, onderdeel c, IB.  

 

De aftrekbeperking voor reis- en verblijfkosten uit artikel 3.15, lid 2 en 6, IB, lijkt niet van 

toepassing als artikel 3.16, lid 2, onderdeel f, IB van toepassing is. Deze laatste bepaling is 

immers meer specifiek voor winstgenieters. De maximering van de vervoerskosten tot € 0,19 

lijkt ook niet van toepassing.  

 

De reis- en verblijfkosten komen overigens, voor zover zij meer bedragen dan € 1.500, wél 

ten laste van de winst voor zover de aard van de door de ondernemer verrichte 

werkzaamheden noodzaakt tot het bijwonen van de bedoelde evenementen (lid 8). Denk 

hierbij aan PAO-bijeenkomsten.  
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1.3.8 Apparaten en instrumenten  

Niet aftrekbaar zijn kosten en lasten in verband met tot het privévermogen behorende of in 

privé gehuurde muziekinstrumenten, geluidsapparatuur, gereedschappen, computers en 

andere dergelijke apparatuur, alsmede beeldapparatuur. Daarbij maakt het niet uit wie van 

de apparatuur gebruik maakt.  

 

De beperking geldt dus ook als de ondernemer zijn privé-computer aan een werknemer ter 

beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden voor de onderneming. De 

aftrekuitsluiting is niet van toepassing op genoemde apparaten en instrumenten als deze tot 

het ondernemingsvermogen behoren. Bij aanschaf dient daarom zorgvuldig te worden 

overwogen hoe het betreffende instrument c.q. apparaat wordt geëtiketteerd.  

 

1.3.9 Beloning partner  

Als de vergoeding aan een meewerkende partner lager is dan € 5.000, is deze niet 

aftrekbaar als kostenpost. Bij de partner is de ontvangen vergoeding dan ook niet belast als 

resultaat uit overige werkzaamheden (artikel 3.96, onderdeel b, IB). Verder wordt de 

vergoeding niet als loon belast in de inkomstenbelasting (artikel 3.81 IB) en in de 

loonbelasting (artikel 11, lid 1, onderdeel s, LB).  

 

Als met de partner een lagere vergoeding is overeengekomen dan € 5.000, zou de 

ondernemer de meewerkaftrek overigens kunnen toepassen. Weliswaar staat in artikel 3.78 

IB “zonder enige vergoeding”, op grond van het beleidsbesluit CPP2006/73M mag hieronder 

ook worden verstaan een overeengekomen vergoeding die minder is dan € 5.000, die bij de 

bepaling van de winst van de ondernemer niet in aftrek is gebracht.  

 

1.3.10 Loonbelasting en premie volksverzekeringen  

Bij het bepalen van de winst komen niet in aftrek de geheven loonbelasting en premie voor 

de volksverzekeringen. Deze gelden als voorheffing welke wordt verrekend met de op te 

leggen aanslag in de inkomstenbelasting.  
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1.3.11 Premies buitenlandse verzekeringen  

Niet in aftrek komen premies voor buitenlandse verzekeringen die naar hun aard en 

strekking overeenkomen met de volksverzekeringen, tenzij de belastingplichtige 

premieplichtig is voor de Nederlandse volksverzekeringen.  

 

1.3.12 Rente in verband met erfrechtelijke overbedelingsschulden  

Bij het bepalen van de winst komen mede niet in aftrek, renten van schulden die 

corresponderen met geldvorderingen als in artikel 5.4 IB (gedefiscaliseerde schulden en 

vorderingen).  

 

De aftrekuitsluiting is opgenomen omdat de daarmee corresponderende vorderingen van de 

kinderen in verband met de overbedeling van de langstlevende ouder niet tot de bezittingen 

voor de rendementsgrondslag behoren.  

 

1.4 Artikel 3.17 IB: beperkt aftrekbare kosten van de ondernemer  

In artikel 3.17 IB zijn posten opgenomen waarvan de kosten slechts beperkt aftrekbaar zijn. 

Het gaat om kosten en lasten met betrekking tot de belastingplichtige (ondernemer) zelf:  

 verhuizing naar een andere woonruimte  

 huisvesting buiten de woonplaats  

 gebruik van tot het privé-vermogen behorende of in privé gehuurde vervoermiddelen  

 gebruik van tot het privé-vermogen behorende of in privé gehuurde bezittingen  

 

Hierna worden deze posten toegelicht.  

 

1.4.1 Verhuizing  

De ondernemer mag als kosten voor een verhuizing naar een andere woonruimte de kosten 

van het overbrengen van de inboedel aftrekken, vermeerderd met een forfaitair bedrag van € 

7.750. De verhuizing moet uiteraard wel in het kader van de onderneming plaatsvinden. 

Daarvan kan bijvoorbeeld worden gesproken als de ondernemer verhuist omdat de 

onderneming is verhuisd naar een meer gunstige regio. In artikel 8 Uitvoeringsregeling IB 

2001 is hiervan een nadere uitwerking gegeven.  
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1.4.2 Huisvesting  

Hoewel de kosten van dubbele huisvesting voor ondernemers in beginsel als 

ondernemingskosten aftrekbaar zijn van de winst, worden deze indirect toch in aftrek 

beperkt. Dubbele huisvestingskosten zijn namelijk “slechts” aftrekbaar over een periode van 

ten hoogste twee jaar.  

 

Omdat in de parlementaire geschiedenis is geschreven dat de extra kosten aftrekbaar zijn 

voor een periode van ten hoogste 24 maanden, kan worden gesteld dat iemand die 

gedurende het bestaan van diens onderneming meerdere malen te maken krijgt met dubbele 

huisvestingskosten en voor wie dat steeds weer ondernemingskosten tot gevolg heeft, deze 

dubbele kosten steeds weer voor maximaal twee jaar kan aftrekken. Dit is ook bevestigd in 

een uitspraak van Hof Den Haag van 22 mei 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:1562.  

 

1.4.3 Tot privévermogen behorend vervoermiddel, gebruik in de onderneming  

Als een ondernemer in privé een vervoermiddel heeft dat hij voor de onderneming gebruikt, 

dan kan slechts een bedrag van € 0,19 per kilometer in aftrek worden gebracht. Het maakt 

daarbij niet uit of het gaat om een auto of een ander vervoermiddel. Het kan ook gaan om 

bijvoorbeeld een fiets of een motor. Daarnaast geldt de aftrekbeperking ook voor 

vervoermiddelen die in privé worden gehuurd of geleased. Het bedrag is een alomvattend 

bedrag, hieronder vallen alle met de auto samenhangende kosten, dus bijvoorbeeld ook 

parkeerkosten en schade. 

 

1.4.4 Tot privévermogen behorende bezittingen, gebruik in de onderneming  

Voor in de onderneming gebruikte privébezittingen kan niet meer als gebruiksvergoeding ten 

laste van de winst worden gebracht dan het in box 3 opgenomen forfaitaire rendement van 

4% van die bezittingen dat aan de periode van gebruik in de onderneming kan worden 

toegerekend. Dat betekent dat als een bezitting een deel van het jaar wordt gebruikt in de 

onderneming, de aftrekbeperking tijdsgelang wordt toegepast. Er hoeft geen rekening 

gehouden te worden met het heffingsvrije vermogen.  
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Voor de berekening van de maximaal aftrekbare forfaitaire gebruiksvergoeding moet worden 

uitgegaan van de periode waarin de bezitting in de onderneming is gebruikt. Tijdens de 

parlementaire behandeling is daarvan het volgende voorbeeld gegeven:  

 

“Vraag  

Kan de staatssecretaris een voorbeeld geven waarin de tijdsevenredige toerekening van het 

voordeel wordt verduidelijkt? Hoe werkt de regeling bijvoorbeeld uit indien een afzonderlijke 

garage (die geen aanhorigheid van de woning vormt) in december wordt aangeschaft voor € 

25.000, en vanaf dat moment als privévermogen aan de onderneming ter beschikking wordt 

gesteld?  

 

Antwoord  

Het antwoord op deze vraag hangt af van de mate waarin de garage zakelijk respectievelijk 

privé wordt gebruikt. Stel dat de garage voor 50% zakelijk wordt gebruikt. In die situatie is in 

het jaar van aanschaf maximaal het volgende bedrag aftrekbaar: 1/12 x 50% x 4% x € 

25.000 = € 42”.  

 

Verder kan een evenredig deel van de kosten die in huurverhoudingen door een huurder 

zouden worden gedragen, ten laste van de winst worden gebracht.  

 

Bij een onroerende zaak kan daarbij worden gedacht aan kosten voor verwarming en elektra, 

de kosten van een inbraakverzekering en het gebruikersdeel van de 

onroerendezaakbelastingen.  

 

Let op: Deze aftrekbeperking heeft volgens de parlementaire geschiedenis betrekking op 

vermogensbestanddelen die op grond van de vermogensetiketteringsregels tot het 

keuzevermogen behoren en als privévermogen zijn aangemerkt.  

 

Artikel 3.17, lid 1, onderdeel c, ten eerste, IB geldt niet wanneer bezittingen niet tot het 

privévermogen behoren omdat zij niet in eigendom worden gehouden maar worden gehuurd. 

In dat geval geldt artikel 3.17, lid 1, onderdeel c, ten tweede, IB. De term “huren” moet in 

economische zin worden opgevat, waardoor ook pacht en lease onder deze aftrekbeperking 

kunnen vallen.  
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Op grond van de aftrekbeperking kan bij huren slechts een evenredig deel van de huurprijs 

dat kan worden toegerekend aan de periode van gebruik van het vermogensbestanddeel in 

de onderneming, vermeerderd met een evenredig deel van de eerder genoemde 

huurderslasten, ten laste van de winst worden gebracht.  

 

2 Kostenaftrek vennootschapsbelasting  

Het systeem voor de vennootschapsbelasting is niet geheel gelijk aan het systeem voor de 

inkomstenbelasting.  

 

In artikel 8, lid 1, Vpb wordt aangegeven dat artikel 3.14, lid 1, onderdeel b tot en met h, 

alsmede artikel 3.14, lid 2 tot en met lid 5, IB van overeenkomstige toepassing is. Voor de 

behandeling hiervan wordt verwezen naar paragraaf 1.1. 

 

De aftrekbeperkingen van artikel 3.15 IB zijn slechts van toepassing op het vpb-plichtige 

lichaam waar ten minste één werknemer in de zin van de LB in dienst is, zie artikel 8, lid 5 

Vpb. Als daarvan sprake is, dan geldt de regeling van beperkte aftrek volgens de in artikel 

3.15 lid 1 tot en met lid 3, en lid 5, Wet IB beschreven regeling.  

 

Voor dergelijke lichamen is de maximale aftrekbeperking € 4.500, tenzij:  

1. 0,4% van het gezamenlijke bedrag van het door alle werknemers genoten loon hoger is, 

dan is de maximale aftrekbeperking 0,4% van dit loon. Op verzoek mag het loon uit vroegere 

dienstbetrekking hierbij buiten aanmerking blijven.  

2. Op verzoek bedraagt de maximale aftrekbeperking 26,5% van de betreffende kosten.  

 

Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze notitie kunt u een bericht sturen 

naar vaktechniek@rb.nl.  

 

Culemborg, 3 januari 2018 

 

 

Bureau Vaktechniek  

Mr. A.T. Pahladsingh 
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Disclaimer 

De informatie in deze notitie heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker 

kan hieraan geen rechten ontlenen. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud deze notitie kan het RB 

geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele 

fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie.  

 

Deze notitie kan verwijzen naar andere websites of andere bronnen. Het RB heeft geen controle of zeggenschap 

over zulke andere websites en bronnen en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, de 

inhoud en de veiligheid daarvan, noch voor eventuele inbreuken op auteursrechten of andere intellectuele 

eigendomsrechten via zulke websites of bronnen.  

 

Het is de ontvanger/gebruiker van deze notitie niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te 

verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 

toestemming van het RB. 


