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Arbeids-, sociale zekerheids- en immigratierecht
Anciënniteitspremies: fiscus en RSZ op dezelfde lijn
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aanvaardt reeds geruime tijd dat een
anciënniteitspremie
onder
bepaalde
voorwaarden
vrij
van
sociale
zekerheidsbijdragen kan worden uitbetaald. De fiscus daarentegen meende tot
voor kort dat het bedrag van de premie meestal te hoog was om als belastingvrij
sociaal voordeel te kunnen worden beschouwd. Met een circulaire van 12 maart
2008 heeft de fiscus zich nu aangesloten bij het standpunt van de RSZ.
Een anciënniteitspremie is zowel vrijgesteld van belastingen als van sociale
zekerheidsbijdragen wanneer de volgende voorwaarden tegelijkertijd zijn vervuld:
• de premie wordt maximaal tweemaal tijdens de loopbaan van een werknemer
bij de werkgever toegekend;
• de eerste maal moet de premie toegekend worden naar aanleiding van en ten
vroegste in het kalenderjaar waarin de werknemer 25 jaar in dienst is bij de
werkgever. De premie mag ten hoogste één keer het bruto maandloon van de
werknemer bedragen;
• de tweede maal moet de premie toegekend worden naar aanleiding van en ten
vroegste in het kalenderjaar waarin de werknemer 35 jaar in dienst is bij de
werkgever. De premie mag ten hoogste twee keer het bruto maandloon van de
werknemer bedragen.
De anciënniteitspremies die onder deze voorwaarden zijn vrijgesteld, zijn bij de
werkgever niet aftrekbaar als beroepskost.
Wanneer de voorwaarden voor de vrijstelling echter niet zijn vervuld, wordt de
volledige anciënniteitspremie bij de werknemer als een belastbaar voordeel
beschouwd. In dat geval vormt deze premie bij de werkgever een aftrekbare
beroepskost voor zover het bedrag van de anciënniteitspremie op de toepasselijke
individuele fiche wordt opgenomen.
Deze nieuwe onderrichtingen zijn van toepassing op de ancienniteitspremies die
vanaf 1 januari 2006 zijn betaald of toegekend.
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