
 
 

 

 

 

Kunst huren en kopen is fiscaal aftrekbaar voor bedrijven! 
Wist je dat niet alleen kunst huren maar ook kunst kopen financieel aantrekkelijk is 

voor bedrijven? Als een bedrijf kunst koopt is het, net als huren, ook fiscaal 

aftrekbaar. De aanschafkosten van kunst zijn dan gewoon kosten van de inrichting 

van een kantoor, net zoals een mooie bureaulamp. Uiteraard moet het bedrijf wel in 

redelijkheid kunnen uitleggen dat het zakelijke onkosten zijn. Als een bakker om de 

hoek zijn winkel voor € 50.000 volhangt met kunst, zal dat in alle redelijkheid niet als 

een zakelijke uitgave worden gezien. Er is fiscaal ruimte voor dit soort aftrekposten, 

maar dus binnen alle redelijkheid. 

  

Als een bedrijf kunst koopt, zijn dat al gauw investeringen van € 1.000 of meer. Dan 

moet je als bedrijf die kunst op de balans zetten en afschrijven naar de restwaarde 

over bijvoorbeeld vijf jaar. Net zoals je met een auto of een computer doet. Toch 

wordt vaak de aanschaf van kunst meteen als kosten geboekt, net zoals een bedrijf 

de huurkosten als kosten verwerkt. 

  

Er is bij het kopen nog een aanvullend voordeel mogelijk. Want voor 

bedrijfsinvesteringen kun je een aftrek van de winst krijgen, de zg. investeringsaftrek. 

Dan kun je een percentage van de investering van de winst aftrekken en zodoende 

minder belasting betalen. Hoe groot dat voordeel is, is op voorhand niet te zeggen. 

Dat is echt afhankelijk van de specifieke situatie van de ondernemer of de 

onderneming en de hoogte van de investeringen. Maar dan moet je de aanschaf 

wel als investering behandelen, en niet meteen als kosten boeken (zoals in de vorige 

alinea beschreven). 

 

Interesse? Overleg met jouw accountant wat voor jouw bedrijf de beste optie zou 

zijn. En bekijk welke kunstwerken jij graag aan jouw muur wilt hangen via onze online 

catalogus via www.kunstuitleenutrecht.nl.  

 

Meer informatie: neem dan contact op met Kunstuitleen Utrecht: 030 2861980 of 

info@kunstuitleenutrecht.nl. 
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