
Kan jouw kind meewerken in je bedrijf?

In deze tijd van lockdown en avondklok  lopen we allemaal tegen de
beperkingen aan die deze maatregelen met zich meebrengen. Bijbaantjes
zijn bijna niet meer uit te voeren door minderjarigen en studenten. De horeca
en detailhandel zijn immers gesloten. Heb jij het in deze periode juist wel best
druk en kun jij wel wat hulp gebruiken, dan is de optelsom snel gemaakt en
wie weet kan jouw kind wel binnen jouw onderneming aan de slag om wat
bij te verdienen.

De vraag is dan alleen:

Hoe regel je dat administratief, zodat jij die kosten zakelijk kunt wegboeken 
in je administratie?



Wat is er mogelijk?

Je kunt het op verschillende manieren aanpakken, denk aan in dienst nemen
van je kind of hem/haar een eigen bedrijf laten opstarten. Dit zijn best
ingrijpende opties en je moet dan zeker zorgen dat alles ook
belastingtechnisch klopt. Er is nog een optie die voor beide partijen goed te
doen is en waardoor  jij de kosten toch zakelijk kunt opvoeren. 

Laat je kind een kwitantie schrijven

Het is natuurlijk mogelijk dat jouw kind wel een eigen onderneming heeft, dan
kan zij/hij jou een factuur sturen met de gemaakte afspraken. De kans is echter
groot dat je kind dat niet heeft en dus gezien wordt als een particulier. Een
particulier kan je geen factuur sturen, een kwitantie is wel mogelijk. Zo kan jij
toch de vergoeding die je betaalt, opvoeren als kosten in je boekhouding. Let
wel op dat op zo'n kwitantie een aantal verplichte gegevens moet worden
genoemd.

Een omschrijving van de goederen of diensten
Een hoeveelheid goederen en diensten
Voor welk bedrag de goederen of diensten geleverd worden
Aan wie de kwitantie gericht is (jouw bedrijf dus)
De datum van levering van de goederen of diensten
De naam van de particulier
De handtekening van de particulier

De volgende punten moet je vermelden:

Op de kwitantie komt geen btw te staan, omdat je kind gezien wordt als
particulier die de goederen of diensten aan jou levert.



Belastingvrij bijverdienen
Je mag van de belastingdienst max EUR 8.700,= (8.732,= om precies te zijn)
bijverdienen. Zodra je over dit bedrag heen gaat, zal je daar een percentage
belasting over moeten betalen. Om dit te voorkomen is het dus belangrijk dat
je onder het genoemde bedrag blijft qua bijverdiensten.

Belasting betalen over de kwitantie?
Het is natuurlijk goed voor de particulier om op de hoogte te zijn van de
belasting die betaald moet worden over het ontvangen bedrag als dit boven
8.732,= uitkomt. Zo’n kwitantie moet je als particulier namelijk meenemen in je
aangifte inkomstenbelasting. Dit zijn voor de particulier “inkomsten uit overige
werkzaamheden” ook wel “Resultaat uit overige werkzaamheden (ROW)”
genoemd. Het is dan verder goed om te weten dat de kosten die zo’n
particulier maakt voor de werkzaamheden (bijvoorbeeld inkoop of kilometers)
weer als kosten mogen opgevoerd waardoor het bedrag aan “resultaat” lager
komt te liggen dan de kwitantie.

Zakgeld
Het is je uiteraard vrij om je kind op een andere manier uit te betalen, zoals
zakgeld. Deze kosten worden dan echter als particuliere kosten gezien en kun
je niet meenemen in je boekhouding. 


