Studiekosten; aftrekbaar of niet?
Bedrijfskosten
Je kunt opleidingskosten aftrekken van je winst als ondernemer,
mits het om een zakelijke investering gaat om jouw vakkennis op
peil te houden. Gaat het om kennisverbreding die relevant is voor
jouw branche, dan mag je die aftrekken. In dat geval gaat het om
bedrijfskosten en mag je de te betalen BTW aftrekken en dus
meenemen in de aangifte omzetbelasting. Maak je gebruik van de
KOR-regeling, vraag dan aan je boekhouder hoe je deze kosten
moet registreren.

Particuliere kosten
Gaat het om een opleiding om je te laten omscholen en dus
relevant voor een hele andere branche dan waar je nu werkzaam in
bent, dan ziet de belastingdienst dit als particuliere kosten. Omdat
het geen bedrijfskosten zijn, kun je geen btw aftrekken. Je kunt
deze kosten wel meenemen in de aangifte Inkomstenbelasting. Let
op dat je de kosten meeneemt in de aangifte van het jaar waarin de
kosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn.
Aanloopkosten (c.q. opstartkosten)
Kosten die je maakt om je bedrijf op te starten noemen we
aanloopkosten. Kosten die je voor je onderneming hebt gemaakt
voordat je je hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
mogen tot vijf jaar terug als aanloopkosten worden meegenomen.
Als je zelf btw ondernemer bent, mag je de btw op je aanloopkosten
ook terugvragen. Dat wil zeggen dat je de btw op de zakelijke
kosten die je hebt gemaakt voordat je je hebt ingeschreven als
ondernemer mag terugvragen. Zorg dat je alle aanloopkosten
meeneemt in je eerste btw aangifte.

Studiekosten
Het vaststellen of studiekosten bedrijfs- of particuliere kosten zijn, is
een grijs gebied. Ben je nu fotograaf en ga je naar een
banketbakkerscursus is het vrij duidelijk natuurlijk. Maar ben je nu
secretaresse in loondienst en volg je de opleiding bij VA School om
je eigen onderneming te starten is een stuk vager.
Is het uitbreiding van je kennis of is het nieuwe kennis opdoen?
Zelfs de belastingdienst blijft een duidelijk antwoord schuldig.
Heb je een goede onderbouwing, dan kun je het meenemen als
aanloopkosten voor je bedrijf.
In de meeste gevallen zal het voor jullie als deelnemers van VA
school een uitbreiding zijn van kennis en noodzakelijk voor jouw
beroep. Je kunt deze kosten dus als zakelijke kosten opgeven.
Twijfel je? Overleg dan met je eigen boekhouder, wat je het beste
met deze kosten kunt doen.

