
Extra controle op bedrijfskosten 

De Belastingdienst heeft onder ondernemers een steekproef gehouden inzake in aftrek 
gebrachte bedrijfskosten. Wat is er aan de hand? 

Steekproef. Eind vorig jaar maakte de Belastingdienst bekend dat er een steekproef was 
gehouden naar in aftrek gebrachte bedrijfskosten. Bij 360 ondernemers werd voor in totaal 
€ 1,3 miljoen aan privé-uitgaven opgespoord en gecorrigeerd. Dit ‘resultaat’ is onder alle 
belastingadviseurs bekendgemaakt met de mededeling dat dit aanleiding vormt om extra 
controles in te stellen, gericht op afgetrokken bedrijfskosten. 

Keuken en saunabezoek. Als meest ‘schokkende’ voorbeelden noemde de Belastingdienst 
een privékeuken en een saunabezoek, beide op kosten van de zaak. Uiteraard is dit niet 
zoals het hoort. Van een echt (omvangrijke) fraude lijkt echter geen sprake. 

Bangmakerij? Het aankondigen van controleacties is een beproefde strategie van de 
Belastingdienst. In de hoop dat potentiële belastingontduikers schrik aangejaagd wordt, 
zodat zij ‘spontaan’ hun gedrag verbeteren. In dit geval vragen wij ons af of dit nu wel het 
juiste middel is. 

Controle terecht? Ten onrechte wordt nu de schijn gewekt dat veel ondernemers het niet zo 
nauw nemen met hun fiscale verplichtingen. Bij 86% van de ondernemers werd in de 
steekproef zelfs niets gecorrigeerd. Enkele negatieve uitschieters daargelaten, blijkt dat 
ondernemers keurig de privé-uitgaven buiten de bedrijfsboekhouding houden. 

Houd zaken gescheiden. Laat u dus niet onnodig bang maken. Daar waar u zakelijke 
redenen heeft om uitgaven te doen, boekt u ze gewoon als bedrijfskosten. Tip. Noteer op de 
bonnetjes waarom u die kosten maakte: ‘Ritje naar mogelijke klant Pietersen’, 
‘ondernemersnetwerk’, ‘bezoek aan kansrijk project’, ... Zorg dus dat uw 
boekhouder/accountant weet wat uw zakelijke motief voor de kostenpost was. Hij zal de 
kosten onder bedrijfskosten boeken. Wel is het wettelijk zo dat van bepaalde soorten kosten, 
zoals representatie, voeding en drank, een deel niet aftrekbaar is. 

Het waarom. Als u als ondernemer kunt toelichten waarom u de uitgaven deed, welk zakelijk 
doel u voor ogen had, is er niets aan de hand. 

Laat u niet bang maken. Bij 86% van de ondernemers was alles in orde. Maak voor uw 
boekhouder/accountant notities bij uw uitgaven als de zakelijkheid niet meteen duidelijk is. 
 


