
Ondernemingskosten 

 

Als ondernemingskosten komen in aanmerking alle uitgaven die in de uitoefening van uw 

onderneming zijn gedaan en op zakelijke overwegingen berusten. Aftrekbaar zijn ook de kosten die 

het gevolg zijn van foutieve of onverstandige beslissingen. De inspecteur heeft geen toetsingsrecht,  

d.w.z. hij heeft niet het recht de doelmatigheid van de gemaakte kosten te beoordelen. Slechts in 

een geval kan hij de aftrek weigeren, namelijk als de kosten in een zodanige wanverhouding staan tot 

het nut dat zij voor de onderneming konden afwerpen, dat geen redelijk denkend ondernemer kan 

volhouden die kosten met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming te hebben gemaakt.  

In zo'n geval komt nog wel het bedrag dat als een gewone kostenpost kan worden aangemerkt ten 

laste van de winst. Privé uitgaven mogen nooit ten laste van de winst komen.  

Bij firma's komt het voor dat de firmanten overeenkomen dat een kostenpost geheel ten laste van 

een van hen komt.  De belastingheffing sluit daar dan bij aan; de aftrek is bij die firmant dus niet 

beperkt tot het deel dat overeenkomt met zijn of haar aandeel in de firmawinst. 

Samenloop met kosten van dienstbetrekking 

Als u ondernemer en tevens werknemer bent, kan het voorkomen dat u uitgaven doet die voor beide 

inkomstenbronnen als kostenpost gelden. Als de inkomsten uit dienstbetrekking niet onder de winst 

uit onderneming vallen, moet u de uitgaven naar evenredigheid aan de twee bronnen toerekenen.  

Pas daarna worden op het aan de onderneming toegerekende bedrag eventuele aftrekbeperkingen 

toegepast. De aan de dienstbetrekking toegerekende bedragen kunnen daar volgens de wettelijke 

bepalingen meestal niet in aftrek worden gebracht. 

Samenloop van bedrijfs- en privé-uitgaven  

Sommige uitgaven worden gedeeltelijk voor privé- en gedeeltelijk voor ondernemingsdoeleinden 

voldaan.  Alleen het zakelijk deel, vaak slechts door middel van schattingen te bepalen, is aftrekbaar.  

U moet in dit verband denken aan o.a. de kosten van verwarming, gas, elektriciteit en water voor een 

pand waarin u zowel woont als uw onderneming of beroep uitoefent, en aan de kosten van 

huishoudelijke hulp en telefoon. 

Uitgaven van primair persoonlijke aard 

Uitgaven ter versterking van uw persoonlijke uitrusting, of uitgaven waarbij het persoonlijke karakter 

zeer sterk op de voorgrond staat, zijn altijd privé-uitgaven en gelden niet als ondernemingskosten. 

Tot deze uitgaven behoren o.m. uitgaven voor het behalen van een diploma (rijbewijs) of de kosten 

van een bril of gehoorapparaat, ook al zou u zonder die hulpmiddelen uw werkzaamheden niet naar 

behoren kunnen uitoefenen. De omstandigheid dat u ook privé profijt hebt van een cursus  

(bijv. een computercursus) betekent niet dat de uitgaven ervoor niet aftrekbaar zouden kunnen zijn.  

De aftrekbaarheid moet worden beoordeeld naar de omstandigheden ten tijde van het doen van de 

uitgaven. Premies voor risicoverzekeringen die niet-specifieke bedrijfsrisico's dekken, zijn geen 

ondernemingskosten. 

 

 



Uitgaven voor oudedagsvoorziening 

Uitgaven voor oudedagsvoorziening van de ondernemer of zijn gezin zijn privé-uitgaven. (en mogelijk 

aftrekbaar, bijv. als premies voor een lijfrente). Verplichte bijdragen aan een bedrijfs- of 

beroepspensioenregeling zijn echter ondernemingskosten. 

Specifieke kostenposten 

Wees er steeds op bedacht dat uitgaven die u privé  doet (mede) betrekking kunnen hebben op uw 

onderneming. Als u goederen die tot uw privévermogen behoren ook gebruikt ten behoeve van uw 

onderneming, kunt u de daaraan verbonden kosten ten laste van de winst brengen.  
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