WIE GENIET WINST UIT ONDERNEMING?
“Ondernemer” en “onderneming”
U bent ondernemer als voor uw rekening een onderneming werd gedreven en u
rechtstreeks werd verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming.
Het criterium van rechtstreekse verbondenheid voor verbintenissen betreffende de
onderneming (dat niet geldt voor beoefenaren van een zelfstandig beroep) is in de wet
opgenomen om tot uitdrukking te brengen dat het ondernemerschap niet kan worden
bereikt door alleen kapitaal aan de onderneming ter beschikking te stellen.
In fiscale zin kunt u alleen ondernemer zijn als u tegenover crediteuren aansprakelijk
bent voor de schulden die voortvloeien uit verbintenissen van de onderneming.
Daarbij moet het gaan om een rechtstreekse, eigen verbondenheid uit hoofde van het
contract. Ook gedeeltelijke aansprakelijkheid kan tot ondernemerschap leiden, als de
aansprakelijkheid maar niet tot een bepaald bedrag is gemaximeerd. Bij “echte”
man-vrouwfirma’s komt het ondernemerschap van beiden niet in gevaar.
Er is sprake van een onderneming (een bedrijf of een zelfstandig uitgeoefend beroep)
als u met een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid aan het maatschappelijk
verkeer deelneemt met als oogmerk het behalen van winst, die redelijkerwijs ook te
verwachten moet zijn. Voor de beantwoording van de vraag os er sprake is van een
onderneming zijn de feitelijke omstandigheden dus van groot belang. Denk hierbij aan
de omvang van de activiteiten. Met name in de aanvangsfase is een (relatief) hoog
aantal indirecte uren niet per definitie een beletsel om de activiteiten als een
onderneming aan te merken. Ook een lage omzet is dat niet. De omvang van de
organisatie kan echter wel van doorslaggevend gewicht zijn. Er wordt eveneens
gekeken naar de ontwikkelingen in de volgende jaren. Als u voor de omzetbelasting
of door het UWV als ondernemer wordt aangemerkt, betekent dat nog niet dat u ook
voor de inkomstenbelasting ondernemer bent. Beoefenaren van een zelfstandig beroep
zijn ondernemer. Zij hoeven niet te voldoen aan de eisen van rechtstreekse
verbondenheid voor schulden betreffende de onderneming.
Bij twijfel kan het zin hebben de activiteiten zo veel mogelijk kenmerken van een
onderneming te geven. Via vakdiploma’s, vergunningen, inschrijving handelsregister,
eigen briefpapier, bedrijfsbrochure etc.
Onderneming of vermogensbeheer
Het onderscheid tussen de exploitatie van een onderneming of het beheren van
vermogen doet zich met name voor bij de exploitatie van onroerende zaken. Is het
streven gericht op normale beleggingsrendementen, dan zal er sprake zijn van
voordelen uit sparen en beleggen. Wordt echter meer beoogd middels regelmatige
aan- en verkopen, dan kan er sprake zijn van een onderneming. De consequentie
hiervan is dat verkoopwinsten en verkoopverliezen fiscaal belast dan wel aftrekbaar
zijn.

Onderneming of nevenwerkzaamheden
De grens tussen de exploitatie van een onderneming en het verrichten van
nevenwerkzaamheden is niet scherp te trekken. Om al dan niet als ondernemer te
worden aangemerkt, zijn de volgende factoren (vaak in combinatie) van betekenis:
- het aantal klanten of opdrachtgevers;
- de duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden;
- de grootte van de omzet;
- de omvang van de investeringen;
- de bekendheid naar buiten;
- het lopen van debiteurenrisico;
- het spraakgebruik.
Het gewicht van deze factoren is wisselend. Zo kan de omvang van investeringen bij
vrije beroepen zeer gering blijven, terwijl er toch sprake van ondernemerschap. Het is
tevens niet ondenkbaar naast een volledige dienstbetrekking activiteiten te hebben die
als onderneming kunnen worden aangemerkt.
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