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De belastingrechter is de laatste jaren steeds strenger bij de beoordeling van gemengde uitgaven in
eenpersoonsvennootschappen. Dat zijn BV’s waarbij de DGA de mogelijkheid heeft om in de BV
uitgaven te doen die zakelijk nuttig zijn, maar die privé ook erg leuk uitpakken. Zoals de aanschaf
van een exclusieve auto. Die is nuttig en nodig voor zakelijke ritten, denk aan het bezoeken van
relaties en het woon-werkverkeer, en het rijden in zo’n auto is voor de DGA geen straf. Bij de
beoordeling van zo’n uitgave is het motief van de uitgave van groot belang. Waarom koopt de
ondernemer – de eenpersoons-BV – zo’n luxe auto?

Uitgaven die de BV doet met het oog op de zakelijke
belangen zijn zonder meer als kosten op te voeren.
De noodzaak voor zo’n uitgave speelt geen enkele rol,
het gaat om het motief van de uitgave. Hierbij geldt
dat de inspecteur het bedrijfsbeleid van de
ondernemer niet mag beoordelen. Hij mag de
efficiency van de uitgave niet ter discussie stellen, hij
mag uitsluitend het motief beoordelen. Dat geeft de
ondernemer met een eenpersoons-BV een ruime
marge van handelen, maar er zijn grenzen. En de
rechter heeft die grenzen getrokken, in een serie van
rechterlijke uitspraken. Die uitspraken gaan over
Cessna’s, maar ook over renpaarden als middel voor
reclame voor de bedrijfsactiviteiten van de BV. 
Als de BV een uitgave doet waarmee zakelijke

belangen én de persoonlijke belangen van de DGA zijn gediend, is in beginsel sprake van een
kostenpost. Maar dat ligt anders als er sprake is van een wanverhouding, als vaststaat dat die
uitgave nooit tot een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat zal leiden. Bij zo’n uitgave zegt de
belastingrechter “kan geen redelijk oordelend ondernemer volhouden dat hij die uitgave heeft
gedaan met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming”. In feite toetst de rechter de
efficiency van de uitgave, maar de formulering van de uitspraak koppelt hij aan het motief daarvan.
Zo’n wanverhouding is direct herkenbaar: er is sprake van een kosten-batenanalyse die per definitie
negatief uitpakt. Dat criterium biedt geen soelaas bij gemengde uitgaven met een moeilijk meetbare
directe opbrengst. Zoals de aanschaf van een dure auto. Daar heeft de Hoge Raad een meer
gedetailleerd criterium voor gegeven. Als de uitgave een zakelijk doel heeft, is sprake van kosten
tenzij blijkt dat die uitgave mede is ingegeven om de persoonlijke behoeften van de DGA te
bevredigen. Dat laatste gedeelte van de uitgave ontbeert het vereiste zakelijke motief en dat is
daarom geen kostenpost, maar een uitdeling van winst. De uitgave wordt voor fiscale doeleinden in
tweeën geknipt. Met alle vervelende gevolgen van dien.

Ga na of u in 2010 in de BV geen ‘al te gekke’ uitgaven heeft gedaan waarvan de inspecteur
probleemloos kan aantonen dat met die uitgaven vooral uw privé-doeleinden zijn gediend. Voer zo
nodig een correctie door, en neem een deel van de uitgave voor uw privérekening. 
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