Samenvatting van de BTW - aftrekbeperkingen per
kostensoort
A. personenwagens
het absoluut maximaal aftrekpercentage is 50%
er zijn drie methodes mogelijk om de aftrek te bepalen
methode 1

verplaatsingen bijhouden met een rittenblad
indien de beroepsverplaatsingen minder zijn dan 50%
van de totale verplaatsingen dient de BTW aftrek
beperkt te worden tot dit mindere percentage

methode 2

semi-forfaitaire methode
beroepsgebruik is:
totale kilometers - ((200werkdagen x (afstand woon-werk heen en terug)) + 6000 km
privaat)
indien de beroepsverplaatsingen minder zijn dan 50%
van de totale verplaatsingen dient de BTW aftrek
beperkt te worden tot dit mindere percentage

methode 3

forfaitaire methode
zonder enige berekening kan er 35% BTW gerecupereerd worden

De berekeningsmethoden gelden voor:
brandstof
onderhoud
carwash
tolgelden
leasingfakturen
rentingfakturen
parking (maar BTW is 100% aftrekbaar van parking voor klanten en leveranciers)
zie ook
http://www.atc-partners.be/Btw-aftrek.php
B. restaurant
de BTW op restaurantkosten is niet aftrekbaar
ook niet ter gelegenheid van : een seminarie, studiedag
een abonnement op een business-seat of loge
C. personeel
BTW is aftrekbaar op gratis bedeling van
koffie, thee, soep, frisdranken, bier in de werkruimte
D. onthaal, receptie en representatie
BTW is niet aftrekbaar behoudens
een receptie voor het personeel n.a.v. Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, pensionering
waarbij het geheel verzorgd wordt door eigen personeel
bloemen en versiering van de bedrijfslokalen (burelen, wachtzaal, vergaderzaal)
E. beveiliging beroepslokalen
BTW is volledig aftrekbaar voor installatie en onderhoud
De BTW op kosten van een waakhond (aankoop, voeding, dierenarts) is 100% aftrekbaar.
F. relatiegeschenken
De BTW is 100% aftrekbaar op een relatiegeschenk van < 50 EUR (per geschenk)
De BTW is niet aftrekbaar op een relatiegeschenk van > 50 EUR (per geschenk)
geldt voor:
wijnen en aperitieven (niet voor sterke drank (+22°) en tabak)
De BTW is 100% aftrekbaar voor business-seats, loges, culturele

en sportmanifestaties voor zakenrelaties (exclusief maaltijden)
G. GSM, laptop
De BTW aftrek kan op basis van 2 methodes:
methode 1 werkelijk gebruik (bijhouden bestedingsblad)
methode 2 semi - forfaitair, waarbij er 75% BTW aftrek is

