Sint op de zaak,
gaat de Belastingdienst er met de pepernoten vandoor
Sinterklaas is weer in het land. Een mooie gelegenheid om een leuk feestje te organiseren voor
je medewerkers én hun gezinnen. Met Sint en Pieten, strooigoed, banketstaven, warme choco
en natuurlijk een cadeautje voor de kinderen. Maar houd je er wel rekening mee dat er voor
dit feestje fiscale regels gelden? In dit artikel lees je hoe je voorkomt dat de Belastingdienst
binnenkort ook op deur klopt.

Daar wordt op de deur geklopt
Om te beginnen is het van belang op welke deur Sint en zijn Pieten aankloppen. Is dat op (een vestiging
van) je kantoor? Dan is het feestje fiscaal gezien onbelast. Dit geldt zowel voor het strooigoed en de
hapjes en drankjes, als voor de inhuur van Sint en zijn Pieten en het reinigen van Sint’s tabberd.
In dit geval zijn de kosten van het feestje beperkt aftrekbaar van de winst. Voor ondernemingen in de
inkomstenbelasting in principe voor 80%, voor bv’s 73,5%.

Rijdt Sint je huisje voorbij?
Rijden Sint en zijn Pieten jullie kantoor voorbij, maar kloppen ze wel aan bij het theater, de feestzaal of de
andere externe locatie die je hebt afgehuurd? Dan is het feest wel belast: je moet dan een evenredig deel
van alle kosten bij het loon van je medewerkers optellen.

December 2018 | Redactie Adviesgroep ‘88 | www.groep88.nl

Je kunt deze kosten onderbrengen in de werkkostenregeling, maar
ook in de vrije ruimte. Let er in dat laatste geval wel op dat je aan
het einde van het jaar niet over de grens heen gaat, want anders
betaal je 80% eindheffing over het meerdere.
In dit geval zijn de kosten van het feestje wel voor 100% aftrekbaar
van de winst.

Surprise voor thuis
Geef je de kinderen van je medewerkers een cadeautje? En je
medewerkers een banketstaaf, boterletter of ook een surprise?
Deze presentjes zijn, ongeacht waar het feest plaatsvindt, altijd
belast. Ook hier kun je ervoor kiezen de kosten onder te brengen in
de werkkostenregeling of de vrije ruimte.

Geef externen niet de (lege) zak
Externen, zoals freelancers of uitzendkrachten, mogen ook
meedoen aan het feest, maar voor hen gelden wel andere regels.
Om het feestje voor hen onbelast te laten, moet je de eindheffing
toepassen die geldt voor presentjes aan zakelijke relaties die
werknemers tegelijkertijd ook ontvangen. Blijven de kosten van het
feestje onder de €136,- per deelnemer? Dan is de eindheffing 45%
over de werkelijke kosten, per externe kracht. Zijn de kosten hoger?
Dan is dit percentage 75%.
Dag hoor!
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