
 
 

 

In hoeverre zijn restaurantkosten fiscaal aftrekbaar? 

U bent zelfstandige en u gaat voor uw beroep gaan eten op restaurant - in 

Belgie of in het Buitenland.  Deze kosten zijn voor 69% 

fiscaal aftrekbaar. 

 

Concreet betekent dit dat u van de betaalde 100 euro beroepsmatige 

restaurantkosten 31 euro niet kan aftrekken als beroepskosten. 

 

Om restaurantkosten te kunnen inbrengen, moet u die uitgaven kunnen 

bewijzen.  Bijvoorbeeld door een btw-bonnetje of een rekeninguittreksel 

voor te leggen.  Anderzijds staat in het fiscaal wetboek ook dat "alle kosten 

die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreft" niet fiscaal 

aftrekbaar zijn. 

 

Wanneer is uw zakenlunch overdreven? Dat is afhankelijk 

van geval tot geval, rekening houdend met o.a. de grootte van uw 

vennootschap, het belang van de klant met wie u gaat eten, enz. 

Sterrenzaak sowieso overdreven?  
Neen! Blijkbaar gaan sommige controleurs daar in de praktijk wel van uit, 

zonder zich te bekommeren om hun bewijslast. De minister heeft die 

controleurs nu echter teruggefloten via een recente circulaire (Ci. RH. 

243/624.367 van 04.09.2013). 

Geheim commissieloon aan 309% voor deze kosten?  

 Het onderscheid tussen beroepsmatige en privérestaurantkosten dat daarin 

gemaakt werd, geldt dus nu ook nog. Zijn kosten beroepsmatig, dan kunnen 

ze hooguit deels als overdreven bestempeld worden, maar daar volgt geen 

309% op! 

 

De fiscus heeft die regel nu verduidelijkt in een omzetbrief van 4 september 

2013 ((Ci.RH. 421/628.803, AAFisc nr. 30/2013) over de toepassing van de 

309% wordt er voor uw restokosten verwezen naar het addendum van 

20.07.2012 aan de circulaire nr. 71/2010 van 01.12.2010). 

 Daarin stelt de minister van Financiën dat "De fiscus telkens aan de hand 

van een geheel van feitelijke omstandigheden eigen aan elk geval moet 

nagaan of er sprake is van onredelijke beroepskosten".   
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De minister voegt daaraan toe dat "de fiscus restaurantkosten niet volledig 

kan verwerpen louter en alleen omdat het om een sterrenrestaurant gaat".   

 

 

 
 

 

 

 
 

 


