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Restaurantkosten. 

 Gaat u met een zakenrelatie op restaurant, dan is 31% van die 

restaurantkosten fiscaal niet aftrekbaar. Soms kan de fiscus echter nog een 

groter stuk van de kosten verwerpen, nl. wanneer die ‘overdreven’ zijn 

(art. 53, 10° WIB). 

Wanneer overdreven?  

Dat is afhankelijk van geval tot geval, rekening houdend met o.a. de grootte 

van uw vennootschap, het belang van de klant, enz. Tip. Het is uw 

controleur die moet bewijzen waarom hij welk deel overdreven vindt. Dat is 

nog niet zo eenvoudig… 

 
Het feit dat een vennootschap 'restaurantkosten' heeft gemaakt en dat deze 
kosten - wegens hun 'privékarakter' - geherkwalificeerd worden in voordelen 
van alle aard (bv. in hoofde van de bedrijfsleider), kan volgens de 
Administratie 'op geen enkele wijze' aanleiding geven tot toepassing van de 
bijzondere geheimecommissielonenaanslag van 309 %, zelfs niet als de 
voordelen niet zouden zijn belast in de personenbelasting (in hoofde van de 
bedrijfsleider bv.). De vennootschap moet de restaurantkosten dan wel 
opnemen onder haar 'verworpen uitgaven' (addendum van 28 november 
2013 bij de circulaire Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) van 22 juli 
2013). 

Geheim commissielonenaanslag 
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De wet van 17 juni 2013 heeft de bijzondere 
geheimecommissielonenaanslag van 309 % op een aantal punten gewijzigd 
(art. 219 WIB 1992). De Administratie heeft deze wijzigingen van 
commentaar voorzien in een circulaire van 22 juli 2013. 
 
In deze circulaire heeft de Administratie bevestigd dat er niets gewijzigd is 
aan de fiscale behandeling van "restaurantkosten", zodat op dit vlak nog 
steeds de regeling geldt zoals zij deze heeft uiteengezet in haar circulaire 
van 20 juli 2012, namelijk : 

 

* restaurantkosten die "uitsluitend in het 

kader van de beroepswerk-zaamheid" 

 worden gedaan, maar 'overdreven' zijn, moeten "niet als voordelen van alle 
aard [...] worden aangemerkt". Bijgevolg moeten zij niet op fiches worden 
gerapporteerd, en kunnen zij ook geen aanleiding geven tot het toepassen 
van de bijzondere aanslag van 309 %; 

 

* ten aanzien van "door de vennootschap 

ten laste genomen restaurant-kosten die 

een louter privékarakter hebben",  

gaat het daarentegen om "voordelen van alle aard die als zodanig moeten 
worden behandeld"  
 
In het voormelde 'addendum' van 28 november jl. verduidelijkt de 
Administratie nu wat met dit laatste ('die als zodanig moeten worden 
behandeld') precies is bedoeld. Zij "benadrukt" vooreerst dat de memorie 
van toelichting bij de voormelde wet van 17 juni 2013 heeft gepreciseerd 
dat "de controle op de aftrekbaarheid van de restaurantkost buiten de 
toepassing valt van de [bijzondere aanslag van] 309 %. Dit betekent enkel 
maar dat deze afzonderlijke aanslag niet van toepassing is op de 
restaurantkosten" (Parl.St. Kamer 2012-2013, nr. 53-2756/001, 18). 

 

Volgens de Administratie  

moet hieronder - "in de geest van de voormelde wet" - worden verstaan, 
"dat de restaurantkosten met privékarakter die geherkwalificeerd worden in 
voordelen van alle aard, in principe onderworpen moeten worden aan de 
personenbelasting in hoofde van de genieter, binnen de wettelijke 
aanslagtermijnen". Maar het feit dat een dergelijk voordeel "niet in de [PB] 
zou zijn belast", kan - "gelet op de voormelde precisering in de Memorie van 
Toelichting" - "op geen enkele wijze aanleiding zijn voor de toepassing van 
de afzonderlijke aanslag". Wat moet er dan wel gebeuren ? Volgens de 
Administratie moet de vennootschap de restaurantkosten (die wegens hun 
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privékarakter als een voordeel van alle aard kwalificeren) in dat geval 
"onder [haar] verworpen uitgaven" opnemen. 

 

Beoordeling 

 
In het verleden werd de dreigende bijzondere aanslag in de praktijk dikwijls 
afgewend door het bedrag van het (in de PB) belastbaar voordeel van alle 
aard toe te voegen aan de belastbare winst van de vennootschap (als een 
verworpen uitgave). Meer dan 15 jaar geleden heeft de toenmalige minister 
van Financiën deze praktijk van de hand gewezen. Sindsdien luidt de regel 
dat een vennootschap niet de keuze heeft om een toegekend voordeel van 
alle aard te laten belasten in de PB (in hoofde van de verkrijger van het 
voordeel) of om het als een verworpen uitgave in haar winst op te nemen. 
Volgens de toenmalige minister bestaat er geen keuzemogelijkheid; het 
voordeel moet belast worden bij de genieter. 
 
Het recente addendum lijkt hier nu op terug te komen, minstens voor wat 
de restaurantkosten met een privékarakter betreft. De vennootschap kan de 
waarde van het voordeel, in uitvoering van de wettelijke bepalingen, 
opnemen in de individuele fiche op naam van de verkrijger van het 
voordeel. Als ze dat niet doet en het voordeel ontsnapt daardoor aan de PB, 
dan moet de vennootschap het voordeel, in casu de restaurantkost met een 
privékarakter, onder haar verworpen uitgaven opnemen. Noteer evenwel 
dat deze tolerantie vandaag alleen geldt voor de restaurantkosten. 
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