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Goeiemorgen allemaal, ik ben Jacqueline van het Balanskantoor en ik wil jullie graag wat
meegeven.
Het is bijna december en in de maand december vinden heel veel ondernemers het leuk om
een geschenk te geven aan hun relaties. En zeker nu we bijna 2 jaar in een maatschappij
leven die voor veel ondernemers en veel mensen niet zo heel fijn is, is dit een mooie manier
om verbinding met mekaar te maken. Een relatiegeschenk is daarbij wel aan regeltjes
gebonden.
Onder andere wordt een relatiegeschenk gezien als een incidenteel iets wat je geeft aan een
ander. Daarnaast mogen relatiegeschenken alleen gegeven worden aan bestaande klanten.
Voor werknemers hebben we andere regels.
En als je een geschenk aan een toekomstige relatie wilt geven omdat je relaties aan ‘t
werven bent of klanten aan het werven bent, dan hoort dit onder de acquisitiekosten en die
vallen niet onder de relatiegeschenken.
Wanneer daarnaast een relatiegeschenk een waarde beneden de 227 euro per jaar per
relatie exclusief btw blijft dan is de btw aftrekbaar. Kom je daarboven dan zijn er weer extra
regeltjes die in werking worden gezet.
Hebben deze relatiegeschenken dan ook nog consequenties voor de inkomstenbelasting en
zit hier dan nog misschien een addertje onder het gras? Ja, natuurlijk, addertjes genoeg. Het
grootste addertje hierbij is: de relatiegeschenken worden voor 80 procent gezien als
zakelijke kosten en 20 procent valt onder niet zakelijke kosten. Dit houdt in dat er meestal bij
de aangifte omzetbelasting van het vierde kwartaal een correctie wordt gemaakt van 20
procent van deze kosten, inclusief btw, dat naar privé gaat. En dat houdt in dat deze 20
procent tot je inkomen gerekend wordt waarover je dan weer inkomstenbelasting moet
betalen.
Nou, ik hoop dat ik jullie hiermee een kleine dienst heb bewezen en mochten jullie er nog
vragen over hebben. Www.hetbalanskantoor.nl. En daar vinden jullie mijn contactgegevens.
Fijne dag allemaal.

