Proces nr 515 : Voordelen van alle aard -> ICT-devices
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Voordelen van alle aard : de ICT-devices
Inleiding

Wanneer een ICT-device (smartphone, laptop, tablet, internetabonnement
,…), ter beschikking gesteld door de werkgever, zowel voor professioneel als
privé-gebruik gebruikt wordt, wordt het privé-gebruik beschouwd als een
voordeel van alle aard waarvoor bedrijfsvoorheffing en sociale
zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.
De bepaling van de waarde van het voordeel van alle aard gebeurt ofwel op
forfaitaire basis ofwel op basis van de werkelijke waarde. (Er dient
opgemerkt te worden dat de fiscale administratie en de RSZ niet altijd
dezelfde regels toepassen voor de bepaling van de waarde van het
voordeel.)
Voor elk voordeel van alle aard kan een eigen bijdrage door het
personeelslid overeengekomen worden. Deze zal dan ingehouden worden
alvorens de bedrijfsvoorheffing en de sociale bijdragen berekend worden.
Van toepassing vanaf 01/01/2016.

Encodage
vaste looncode

De voordelen van alle aard van het type ICT-devices worden in de vaste
looncodes geëncodeerd.

Stap
1

Handeling
Klik in het menu op ‘Looncodes’ en vervolgens op ‘Vaste
Looncodes'.
Dit onderwerp wordt vervolgd op de volgende pagina
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Voordelen van alle aard : de ICT-devices, Vervolg
Encodage
vaste looncode
(vervolg)

Stap
1
2

Stap
1

Handeling
Zoek het dossier op door het ID van het dossier in te vullen in
het veld ‘Werknemer-ID’.
Klik op

Klik op

.

Handeling
om een nieuwe looncode aan te maken.
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PC of laptop
Inleiding

Vaste looncode 4304.
Op fiscaal niveau: forfait = € 180 /jaar (€ 15/maand).
Op niveau van de sociale zekerheid: forfait = € 180/jaar (€ 15/maand).

Encodage

Stap
1
2
3
4
5
6

Handeling
‘Looncode’: het veld met het nummer 4304 aanvullen of
‘Voordeel PC – privé’ opzoeken met behulp van het
‘Begindatum’: de datum aanvullen vanaf dewelke het voordeel
van alle aard berekend dient te worden.
‘Einddatum: de standaarddatum 31/12/3999 laten staan.
‘Bedrag onderw @ BV’: het bedrag aanvullen dat onderworpen
dient te worden aan de bedrijfsvoorheffing.
‘Bedrag onderw @ RSZ’: het bedrag aanvullen dat
onderworpen dient te worden aan de sociale bijdragen.
‘Eigen bijdrage’ : indien nodig, het bedrag van de eigen bijdrage
verschuldigd door het personeelslid aanvullen.
Het bedrag van de eigen bijdrage mag niet groter zijn dan
het kleinste bedrag van de 2 bedragen die geëncodeerd zijn in
de velden ‘Bedrag onderw @ BV’ en ‘Bedrag onderw @ RSZ’.

7

Klik op

.
Dit onderwerp wordt vervolgd op de volgende pagina
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PC of laptop, vervolg
Valideren/
Goedkeuren

Zie werkinstructie 801 « Valideren - Goedkeuren ».

Loondossier

Zonder eigen bijdrage

Met eigen bijdrage = € 5/maand
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Internetverbinding – internetabonnement
Inleiding

Vaste looncode 4306.
Op fiscaal niveau: forfait = € 60/jaar (€ 5/maand).
Op niveau van de sociale zekerheid: forfait = € 60/jaar (€ 5/maand).

Encodage

Stap
1
2
3
4
5
6

Handeling
‘Looncode’: het veld met het nummer 4306 aanvullen of
‘Voordeel internet – privé’ opzoeken met behulp van het
‘Begindatum’: de datum aanvullen vanaf dewelke het voordeel
van alle aard berekend dient te worden.
‘Einddatum: de standaarddatum 31/12/3999 laten staan.
‘Bedrag onderw @ BV’: het bedrag aanvullen dat onderworpen
dient te worden aan de bedrijfsvoorheffing.
‘Bedrag onderw @ RSZ’: het bedrag aanvullen dat
onderworpen dient te worden aan de sociale bijdragen.
‘Eigen bijdrage’ : indien nodig, het bedrag van de eigen bijdrage
verschuldigd door het personeelslid aanvullen.
Het bedrag van de eigen bijdrage mag niet groter zijn dan
het kleinste bedrag van de 2 bedragen die geëncodeerd zijn in
de velden ‘Bedrag onderw @ BV’ en ‘Bedrag onderw @ RSZ’.

7

Klik op

.
Dit onderwerp wordt vervolgd op de volgende pagina
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Internetverbinding – internetabonnement, Vervolg
Valideren/
Goedkeuren

Zie werkinstructie 801 « Valideren - Goedkeuren ».

Loondossier

Zonder eigen bijdrage

Met eigen bijdrage = € 2,50/maand
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Tablet
Inleiding

Vaste looncode 4305.
Op fiscaal niveau : werkelijke waarde.
Op niveau van de sociale zekerheid : werkelijke waarde.
Opmerking: indien het personeelslid over een tablet en een laptop beschikt,
zie ‘PC/laptop + tablet’.

Encodage

Stap
1
2
3
4
5
6

Handeling
‘Looncode’: het veld met het nummer 4305 aanvullen of
‘Voordeel tablet – privé’ opzoeken met behulp van het
‘Begindatum’: de datum aanvullen vanaf dewelke het voordeel
van alle aard berekend dient te worden.
‘Einddatum: de standaarddatum 31/12/3999 laten staan.
‘Bedrag onderw @ BV’: het bedrag aanvullen dat onderworpen
dient te worden aan de bedrijfsvoorheffing.
‘Bedrag onderw @ RSZ’: het bedrag aanvullen dat
onderworpen dient te worden aan de sociale bijdragen.
‘Eigen bijdrage’ : indien nodig, het bedrag van de eigen bijdrage
verschuldigd door het personeelslid aanvullen.
Het bedrag van de eigen bijdrage mag niet groter zijn dan
het kleinste bedrag van de 2 bedragen die geëncodeerd zijn in
de velden ‘Bedrag onderw @ BV’ en ‘Bedrag onderw @ RSZ’.

7

Klik op

.
Dit onderwerp wordt vervolgd op de volgende pagina
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Tablet, Vervolg
Valideren/
Goedkeuren

Zie werkinstructie 801 « Valideren – Goedkeuren ».

Loondossier

Zonder eigen bijdrage

Met eigen bijdrage = € 2,50/maand
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Smartphone
Inleiding

Vaste looncode 4308.
VAA= Enkel toestel
Op fiscaal niveau: werkelijke waarde.
Op niveau van de sociale zekerheid: /
VAA = enkel de abonnementskosten
Op fiscaal niveau : werkelijke waarde.
Op niveau van de sociale zekerheid :
• forfait = € 150/jaar (€ 12,50/maand)
• werkelijke waarde (enkel gebaseerd op de bewezen werkelijke kosten van
de privé-gesprekken gedurende een referentieperiode van 3 maanden).
VAA = Toestel + abonnementkosten
Op fiscaal niveau : werkelijke waarde (gebaseerd op de waarde van het
toestel + abonnementkosten).
Op niveau van de sociale zekerheid:
• forfait = € 150/jaar (€ 12,50/maand)
• werkelijke waarde (enkel gebaseerd op de bewezen werkelijke kosten van
de privé-gesprekken gedurende een referentieperiode van 3 maanden).

Encodage

Stap
1
2
3
4
5

Handeling
‘Looncode’: het veld met het nummer 4308 aanvullen of
‘Voordeel smartphone – privé’ opzoeken met behulp van het
‘Begindatum’ : de datum aanvullen vanaf dewelke het voordeel
van alle aard berekend dient te worden.
‘Einddatum: de standaarddatum 31/12/3999 laten staan.
‘Bedrag onderw @ BV’: het bedrag aanvullen dat onderworpen
dient te worden aan de bedrijfsvoorheffing.
‘Bedrag onderw @ RSZ’: het bedrag aanvullen dat
onderworpen dient te worden aan de sociale bijdragen.
Dit onderwerp wordt vervolgd op de volgende pagina
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Smartphone, Vervolg
Encodage
(vervolg)

Stap
6

Handeling
‘Eigen bijdrage’ : indien nodig, het bedrag van de eigen bijdrage
verschuldigd door het personeelslid aanvullen.
Het bedrag van de eigen bijdrage mag niet groter zijn dan
het kleinste bedrag van de 2 bedragen die geëncodeerd zijn in
de velden ‘Bedrag onderw @ BV’ en ‘Bedrag onderw @ RSZ’.
Indien één van de bedragen = 0, mag er geen enkele eigen
bijdrage geëncodeerd worden.

7

Klik op

.

Valideren/
Goedkeuren

Zie werkinstructie 801 « Valideren - Goedkeuren ».

Loondossier

Zonder eigen bijdrage

Met eigen bijdrage = € 5/maand
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GSM
Inleiding

Vaste looncode 4307.
VAA= Enkel toestel
Op fiscaal niveau: werkelijke waarde.
Op niveau van de sociale zekerheid: /
VAA = enkel de abonnementskosten
Op fiscaal niveau : werkelijke waarde.
Op niveau van de sociale zekerheid :
• forfait = € 150/jaar (€ 12,50/maand)
• werkelijke waarde (enkel gebaseerd op de bewezen werkelijke kosten van
de privé-gesprekken gedurende een referentieperiode van 3 maanden).
VAA = Toestel + abonnementkosten
Op fiscaal niveau: werkelijke waarde (gebaseerd op de waarde van het
toestel + abonnementkosten).
Op niveau van de sociale zekerheid:
• forfait = € 150/jaar (€ 12,50/maand)
• werkelijke waarde (enkel gebaseerd op de bewezen werkelijke kosten van
de privé-gesprekken gedurende een referentieperiode van 3 maanden).

Encodage

Stap
1
2
3
4
5

Handeling
‘Looncode’: het veld met het nummer 4307 aanvullen of
‘Voordeel Gsm – privé’ opzoeken met behulp van het
‘Begindatum’: de datum aanvullen vanaf dewelke het voordeel
van alle aard berekend dient te worden.
‘Einddatum: de standaarddatum 31/12/3999 laten staan.
‘Bedrag onderw @ BV’: het bedrag aanvullen dat onderworpen
dient te worden aan bedrijfsvoorheffing.
‘Bedrag onderw @ RSZ’ :het bedrag aanvullen dat
onderworpen dient te worden aan de sociale bijdragen.
Dit onderwerp wordt vervolgd op de volgende pagina
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GSM, Vervolg
Encodage
(vervolg)

Stap
6

Handeling
‘Eigen bijdrage’ : indien nodig, het bedrag van de eigen bijdrage
verschuldigd door het personeelslid aanvullen.
Het bedrag van de eigen bijdrage mag niet groter zijn dan
het kleinste bedrag van de 2 bedragen die geëncodeerd zijn in
de velden ‘Bedrag onderw @ BV’ en ‘Bedrag onderw @ RSZ’.
Indien één van de bedragen = 0, mag er geen enkele eigen
bijdrage geëncodeerd worden.

7

Klik op

.

Valideren/
Goedkeuren

Zie werkinstructie 801 « Valideren - Goedkeuren ».

Loondossier

Zonder eigen bijdrage

Met eigen bijdrage ->
In dit voorbeeld, is het ‘Bedrag onderw @ RSZ » = 0, dus kan er geen
enkele eigen bijdrage geëncodeerd worden.
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PC/laptop + Tablet
Inleiding

- PC of laptop -> Vaste looncode 4304.
Op fiscaal niveau: forfait = € 180/jaar (€ 15/maand).
Op niveau van de sociale zekerheid: forfait = € 180/jaar (€ 15/maand).
- Tablet -> vaste looncode 4305.
Op fiscaal niveau: werkelijke waarde.
Op niveau van de sociale zekerheid: Wanneer het personeelslid zowel van
een computer als een tablet geniet, is het forfait van € 180/jaar van
toepassing voor de 2 toestellen samen.

Encodage

Stap
1
2
3
4
5
6

Handeling
‘Looncode’: het veld met het nummer 4304 aanvullen of
‘Voordeel PC – privé’ opzoeken met behulp van het
‘Begindatum’ : de datum aanvullen vanaf dewelke het voordeel
van alle aard berekend dient te worden.
‘Einddatum: de standaarddatum 31/12/3999 laten staan.
‘Bedrag onderw @ BV’: het bedrag aanvullen dat onderworpen
dient te worden aan de bedrijfsvoorheffing.
‘Bedrag onderw @ RSZ’: het bedrag aanvullen dat
onderworpen dient te worden aan de sociale bijdragen.
‘Eigen bijdrage’ : indien nodig, het bedrag van de eigen bijdrage
verschuldigd door het personeelslid aanvullen.
Het bedrag van de eigen bijdrage mag niet groter zijn dan
het kleinste bedrag van de 2 bedragen die geëncodeerd zijn in
de velden ‘Bedrag onderw @ BV’ en ‘Bedrag onderw @ RSZ’.

7

Klik op

.
Dit onderwerp wordt vervolgd op de volgende pagina
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PC/laptop + Tablet, Vervolg
Encodage
(vervolg)

Stap
1
2
3
4
5
6

Handeling
‘Looncode’: het veld met het nummer 4305 aanvullen of
‘Voordeel tablet – privé’ opzoeken met behulp van het
‘Begindatum’ : de datum aanvullen vanaf dewelke het voordeel
van alle aard berekend dient te worden.
‘Einddatum: de standaarddatum 31/12/3999 laten staan.
‘Bedrag onderw @ BV’: het bedrag aanvullen dat onderworpen
dient te worden aan de bedrijfsvoorheffing.
‘Bedrag onderw @ RSZ’: NIET INVULLEN (het forfait
geëncodeerd bij de looncode 4304 geldt ook voor de tablet).
‘Eigen bijdrage’ : indien nodig, het bedrag van de eigen bijdrage
verschuldigd door het personeelslid aanvullen.
Het bedrag van de eigen bijdrage mag niet groter zijn dan
het kleinste bedrag van de 2 bedragen die geëncodeerd zijn in
de velden ‘Bedrag onderw @ BV’ en ‘Bedrag onderw @ RSZ’.
Indien één van de bedragen = 0, mag er geen enkele eigen
bijdrage geëncodeerd worden.

7

Klik op

.
Dit onderwerp wordt vervolgd op de volgende pagina
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PC/laptop + Tablet, Vervolg
Valideren/
Goedkeuren

Zie werkinstructie 801 « Valideren - Goedkeuren ».

Loondossier

Zonder eigen bijdrage

Met eigen bijdrage = € 5/maand (op de code 4304)
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