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Online Actualiteit

VOORDELEN ALLE AARD GSM/ INTERNET/ TABLET/ PC VANAF 01/01/2018
Vele werknemers/ bedrijfsleiders krijgen kosteloos een GSM, laptop, internetverbinding, … ter
beschikking van de werkgever. Mogen zij deze ook voor privédoeleinden gebruiken, dan wordt
de terbeschikkingstelling als een voordeel in natura beschouwd en bijgevolg privé belastbaar.
Met ingang van 1 januari 20181 werd het huidige systeem gemoderniseerd. Voorheen hield de
wetgever immers geen rekening met bijvoorbeeld tablets en had men ook geen idee hoe men
een smartphone diende aan te rekenen als voordeel.
Met ingang van 1 januari 2018 werden de bedragen aangepast aan de huidige waarde van de
terbeschikkingstelling. Daarnaast is het zo dat de RSZ en FOD Financiën voortaan dezelfde
bedragen hanteren wat voordien evenmin het geval was. In onderstaande tabel worden de
bedragen schematisch voorgesteld.
Kalenderjaar

2018

Vaste
telefoon

GSM/ smartphone

Internet Computer

Tablet

Toestel

Telefoonabonnement

Mobiele
data

48,00€

36,00€

48,00€

60,00€*

60,00€*

72,00€

36,00€

[4,00€/
maand]

[3,00€/
maand]

[4,00€/ maand]

[5,00€/
maand]

[5,00€/
maand]

[6,00€/
maand]

[3,00€/
maand]

* Dit bedrag is vaststaand ongeacht het aantal ter beschikking gestelde internetverbindingen.
Voor een vaste of mobiele PC bedraagt het forfait vanaf 1 januari 6,00 euro per maand of
72,00 euro per jaar. Indien meerdere toestellen ter beschikking worden gesteld dan moet het
voordeel per toestel worden aangerekend. Hierbij is het mogelijk dat er een internetaansluiting ter
beschikking wordt gesteld (60,00€ per maand of 5,00€ per maand).
Voorbeeld:
Er wordt een PC ter beschikking gesteld van de werknemer, dit zorgt ervoor dat
maandelijks een bedrag van 6,00€ moeten worden aangerekend als voordeel. Krijgt hij of
zij daarbij nog een internetaansluiting dan komt hier maandelijks 5,00€ bij. In totaal
bedraagt het voordeel dan 11,00€ per maand.
Stel dat de werknemer twee laptops en een vaste pc, elk met internetaansluiting privé kan
gebruiken. In dit geval zal driemaal een voordeel van alle aard voor de laptops/ vaste pc
moeten worden gerekend. Dit komt dan neer op 18,00€ per maand. Voor de
internetaansluiting wordt het voordeel slechts eenmaal aangerekend, ongeacht het aantal
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KB 2 november 2017, BS 13 november 2017 en circulaire 2017/C/82 van 13 december 2017.
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aansluitingen. Dit betekent dat hier maandelijks een voordeel van 5,00€ en dus niet van
15,00€ wordt gerekend.
Voorheen bestond er geen forfait voor een tablet, gsm of smartphone. Het voordeel werd
berekend aan de hand van de werkelijke waarde. Dit was echter achterhaald, de wetgever
voorziet nu in een forfait van 36 euro per toestel per jaar. Vanaf kalenderjaar 2018 wordt er met
betrekking tot een telefoon een opsplitsing gemaakt tussen een bedrag voor het toestel en een
bedrag voor het telefoonabonnement (48,00€ per jaar of 4,00€ per maand) en eventueel een
mobiele internetaansluiting (60,00€ per jaar of 5,00€ per maand).
Voorbeeld:
Stel de werknemer krijgt een smartphone van de werkgever met inbegrip van een
telefoonabonnement en mobiele data. Maandelijks zal het voordeel dus 12,00€ bedragen,
bestaande uit 3,00€ voor het toestel, 4,00€ voor het abonnement en 5,00€ voor de mobiele
data.
Heeft de werknemer daarnaast ook een tablet met mobiele data tot zijn of haar beschikking
dan wordt het voordeel van de tablet 3,00€ per maand. De internetaansluiting wordt
immers slechts eenmaal aangerekend.
Herhaling nieuwe diensten van Bebotax
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale
regelgeving.
- U kan de inhoud van deze rubrieken nieuwsbrief en documentatie en online actualiteit in pdfformaat raadplegen en downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze
nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com.
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm.
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced
als u deze online leest.
Contactgegevens Bebotax
Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers:
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen)
Fax 09/384.87.78
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief.
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten.
E-mail: info@bebotax.com.
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar:
Bebotax BV ovv BVBA
Steenweg Deinze 124 B
9810 Nazareth
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