
Geschenkkaarten met btw-recuperati e
Een slimme en fiscaal voordelige incentive

T 02 353 51 50  ̵ F 02 360 02 07Pro f e s s i ona l

Geschenkkaarten zijn de ideale beloning voor medewerkers, klanten en leveranciers
Een geschenkkaart is een leuk cadeau, als eenmalige beloning of als deel van een incenti veprogramma. 
Ook voor bedrijven en werkgevers is het een interessante opti e, zeker als u kiest voor een geschenkkaart 
met btw-recuperati e. 

Dit biedt uw klanten, zakenrelati es en personeelsleden de vrijheid om zelf te bepalen waaraan ze hun 
bedrag willen spenderen terwijl u het recht op btw-aft rek behoudt1.

Goed om weten: ColliShop Professional verzorgt grati s de personalisati e van uw geschenkkaarten.

Bespaar op uw incenti ves met de juiste geschenkkaart
Het aanbieden van een geschenkkaart met btw biedt een eff ecti eve kostenbesparing op uw incenti ves-
beleid. Hieronder vindt u een concrete vergelijking2 tussen een traditi onele geschenkkaart met een faciale 
waarde van 100 euro en een geschenkkaart met dezelfde faciale waarde én met btw-recuperati e.

Geschenkkaarten met btw-recuperati e
ColliShop Professional biedt geschenkkaarten aan waarvan u de btw volledig kan recupereren. 
Dat is mogelijk omdat deze kaarten enkel geldig zijn voor assorti menten onder eenzelfde btw-tarief.

ColliShop Professional biedt 8 themageschenkkaarten aan die inspelen op de voorwaarden voor 
btw-recuperati e. Ze zijn geldig op de assorti menten wijn, speelgoed, baby, sport en andere. 

Meer info en meteen bestellen op collishopprofessional.be.

Vragen? Contacteer ons op 02 363 51 50 of via info@collishopprofessional.be. 

1.  De algemene fi scale principes rond aft rekbare kosten en recupereerbare btw worden toegelicht op de volgende pagina.
2.  Dit voorbeeld illustreert de maximale kostenbesparing voor een vennootschap onderhevig aan het normale Belgische tarief vennootschaps-

belasti ng (33,99%) met volledig recht op btw-aft rek.

Geschenkcheque Geschenkcheque met btw
Faciale waarde 100,00 100,00
Bruto waarde 100,00 82,64
Btw 0,00 17,36

Fiscale voordelen -33,99 -45,45
Aft rekbare btw (100%) 0,00 -17,36
Inkomstenbelasti ng (33,99%) -33,99 -28,09

Nett o kost 66,01 54,55
Faciale waarde t.o.v. kost 66% 55%



Pro f e s s i ona l

De algemene regel bestaat erin dat gemaakte beroepskosten in mindering mogen genomen worden van 
opbrengsten, wat een verlagend eff ect heeft  op de inkomstenbelasti ngen. Voor beroepsaankopen inclusief 
btw kan men de btw in principe in mindering brengen via de btw-aangift e, de btw vormt dan geen kost 
voor de professionele koper (vennootschap of zelfstandige).4

Op deze algemene regels bestaan een aantal uitzonderingen, waaronder het wegschenken van gekochte 
goederen (bv. geschenkcheques). Om de aft rekbaarheid van weggeschonken geschenkcheques te toetsen 
moet men een onderscheid maken tussen inkomstenbelasti ng en btw enerzijds en de doelgroep van de 
schenking (personeel of  klanten en zakenrelati es) anderzijds.

1.1. Relati egeschenken voor klanten of zakenrelati es

Inkomstenbelasti ng: een geschenkcheque die als handelsgeschenk wordt weggegeven aan commerciële 
relati es, is voor 50% fi scaal aft rekbaar. 

Btw: de btw op een handelsgeschenk is voor 100% aft rekbaar indien het geschonken goed, 
per begunsti gde, per jaar, minder bedraagt dan 50 EUR exclusief btw. 

1.2. Personeelsgeschenken

Personeelsgeschenken worden in bepaalde gevallen beschouwd als een fi scaal aft rekbaar sociaal voordeel. 
Het moet hierbij gaan over een collecti ef geschenk aan alle werknemers. 

De kost is 100% aft rekbaar voor de inkomstenbelasti ng én de btw is 100% aft rekbaar indien men een 
geschenk aanbiedt aan alle medewerkers ter gelegenheid van Sinterklaas of andere feesten (Nieuwjaar, 
Kerstmis, verjaardagen …) . 

Het geschenk mag per begunsti gde, per jaar, maximaal 35 EUR bedragen inclusief btw. Indien de werk-
nemer kinderen ten laste heeft , kan het bedrag per kind verhoogd worden met 35 EUR inclusief btw. 

Aft rekbare kosten en aft rekbare btw
We zetten de begrippen voor u op een rijtje.3
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3.  Dit overzicht biedt een samenvatti  ng van de geldende fi scale regels en geldt niet als fi scaal advies. ColliShop Professional raadt aan om uw 
specifi eke fi scale situati e af te stemmen met uw accountant of fi scaal adviseur.

4.  De berekening van de inkomstenbelasti ng en de determinati e of u een btw-belasti ngplichti ge bent met recht op volledige of gedeeltelijke 
btw-aft rek zijn afh ankelijk van het type onderneming en acti viteit dat u uitvoert. 


