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BEROEPSKOSTEN
Sociaal voordeel aan het personeel
SOCIAAL VOORDEEL AAN HET PERSONEEL
Betaalbon
Collectief voordeel van geringe waarde
Voordeel anders dan in geld behaald
VRIJGESTELD INKOMEN
Sociaal voordeel aan het personeel
Sociale voordelen  Geschenken in de vorm van betaalbons  Begrip "beperkte looptijd"  Aftrekbare beroepskosten.
Addendum: zie circulaire Ci.RH.242/562.868 (AOIF 36/2004) dd. 10.02.2005
Afschrift van onderstaande brief wordt aan alle ambtenaren van de niveaus 1, B en C tot kennisgeving en naricht
toegezonden.
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Inkomstenbelastingen
Geachte heer,
Uw als referte vermelde email heeft onder meer betrekking op de administratieve circulaire
Ci.RH.242/554.090 van 16 december 2002 van de Federale Overheidsdienst Financiën, waarin de
administratieve richtlijnen betreffende "geringe geschenken en sociale voordelen" werden aangepast.
In rubriek C van deze circulaire worden de voorwaarden opgesomd waaronder de kosten met betrekking
tot de door de werkgever aan zijn personeelsleden toegekende geschenken in natura, in specie of in de
vorm van betaalbons (o.a. geschenkcheques), buiten de toepassing van artikel 53, 14° van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 vallen en derhalve bij de werkgever volledig als beroepskosten
aftrekbaar zijn.
Daarin wordt onder d) bepaald dat betaalbons alleen mogen worden ingeruild bij ondernemingen die
vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van die betaalbons, dat zij een beperkte looptijd
moeten hebben en dat zij onder geen beding aan de begunstigde in specie mogen worden uitbetaald.
Dienaangaande is de administratie van oordeel dat met "beperkte looptijd" een looptijd van maximaal
één jaar wordt beoogd.
Indien de geldigheidsduur van de cheque is verlopen, kan hij in het kader van deze regeling niet door
een nieuwe worden vervangen.
Met de meeste hoogachting,
Voor de Administrateurgeneraal
van de Belastingen en de Invordering,
(w.g.) Geneviève Delsoir
Auditeurgeneraal van financiën
Aanvullende informatie betreffende deze briefwisseling kan verkregen worden bij:
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