
 
 

De eindejaarsperiode is vaak het uitgelezen moment om belangrijke 
beroepsmatige contacten ‘aan te halen’ met een zgn. relatiegeschenk. 
Waarop moet u in dat verband letten om problemen met de fiscus te 
vermijden? 

 

U wilt een geschenk geven aan een klant, zakenrelatie of 

verdienstelijke tussenpersoon. Waar moet u op fiscaal gebied 

rekening mee houden? 

Vooreerst is de aankoop van een relatiegeschenk maar voor 50% als 

beroepskost aftrekbaar. 

Hierop zijn enkele uitzonderingen toegestaan waardoor de kost 100% 

aftrekbaar is. 

Relatiegeschenk tijdens buitenlandse zakenreis. 

Vooreerst zijn relatiegeschenken die men uitdeelt tijdens een 

buitenlandse zakenreis voor 100% aftrekbaar. Het maakt niet uit waar 

de cadeaus gekocht worden. Men moet wel kunnen aantonen dat de 

buitenlandse reis een duidelijk belang inhoudt voor de 

beroepsactiviteit.  

We willen er ook op wijzen dat relatiegeschenken gegeven in België 

aan buitenlandse klanten niet onder deze regeling vangen en dus 

slechts voor 50% aftrekbaar zijn. 

Een tombola  

valt niet onder de regeling van relatiegeschenken en zijn beperking 

van 50% als alleen verbruikers (en dus niet de handelaars) kunnen 

deelnemen. Ook kosten gemaakt voor uitdelen van stalen zijn 100% 

aftrekbaar. 

Hieronder een duidelijk onderscheid tussen krijgen en ontvangen 

U geeft een geschenk 

Het kan aftrekbaar zijn, ... Koopt u naar aanleiding van de 

eindejaarsfeesten bv. een ‘betere’ fles wijn van € 45 voor een aantal 

collega’s die regelmatig cliënten naar u doorverwijzen, dan zijn dat zonder 

discussie beroepsmatige uitgaven die ook fiscaal gezien aftrekbaar zijn, 

hoewel het aftrekbare bedrag wettelijk beperkt is tot 50%. 

... maar u mag niet te veel geven... Belangrijk is wel dat het geschenk 



 

dat u geeft niet méér kost dan € 125. Kost het toch méér, dan beschouwt 

de fiscus dit nl. als een ‘voordeel van alle aard’… 

... of het wordt een vergiftigd geschenk. Voor een geschenk van méér 

dan € 125 moet u immers een fiche (281.50) opmaken, met als bedoeling 

dat diegene die het krijgt erop belast kan worden. Hoewel het geschenk in 

dat geval voor u toch voor 100% aftrekbaar is, zal uw ‘beroepsrelatie’ 

daarmee wellicht niet opgezet zijn. 

Let op! Het maximum van € 125 geldt per jaar en per persoon. Als u bv. 

elke collega drie flessen wijn van € 45 cadeau doet, dan moet u daarvoor 

dus een fiche opmaken. Dit geldt ook als u bv. nu twee zulke flessen geeft, 

terwijl u eerder dit jaar ook al een cadeau gaf (dat u opnam in uw 

beroepskosten) n.a.v. een geboorte, huwelijk, enz. 

Mogelijke sanctie. Maakt u toch geen fiche op, dan riskeert u een zware 

sanctie als u een bvba heeft. De fiscus kan dan immers de aanslag geheime 

commissielonen van 309% toepassen op het geschenk. Heeft u geen 

vennootschap, dan kan de aftrek van de kosten volledig verworpen worden. 

Graag ook wat bewijs. Kosten voor relatiegeschenken hebben vaak een 

privékarakter en liggen daarom nogal gevoelig bij de fiscus. Het is dan ook 

belangrijk dat u bij een controle kunt aantonen dat het wel degelijk om een 

beroepsmatig geschenk gaat. Als u bv. een factuur voor 50 flessen wijn 

voorlegt, kan de controleur ook denken dat u uw eigen wijnkelder 

aangevuld heeft. Als u echter ook een lijst kunt voorleggen van de collega’s 

aan wie u de wijn geschonken heeft en wat uw relatie met hen is, dan staat 

u al heel wat sterker. Houd er rekening mee dat de fiscus ook bij de 

genieter kan informeren of hij wel degelijk iets gekregen heeft... 

U krijgt een geschenk 

Ook omgekeerd: mogelijk belastbaar... Krijgt u zelf een geschenk van 

minder van € 125, dan is er geen probleem, maar kost het méér, dan moet 

u of uw bvba het bedrag dat op de fiche vermeld wordt, zoals gezegd, 

‘aangeven’ en er belastingen op betalen. 

Waar controleren? Twijfelt u aan de waarde van een geschenk, dan kunt 

u informeren bij de schenker of er een zgn. fiche 281.50 voor opgemaakt is 

(dat moet in principe tegen 30 juni van het jaar dat volgt). U kunt dit echter 

ook zelf (als natuurlijke persoon) nagaan op http://www.myminfin.be 

Tip. Gaat het om een geschenk van méér dan € 125 dat u voor uw praktijk 

gebruikt (bv. een smartphone), dan is die fiche niet alleen belastbaar, maar 

ook aftrekbaar, zodat het voor u neutraal is. Is er ook privégebruik, dan is 

enkel het beroepsdeel aftrekbaar. Gaat het om een ‘investering’ (zoals een 

smartphone), dan mag de fiche niet in één keer afgetrokken worden, maar 

moet ze afgeschreven worden. 

Relatiegeschenken van maximaal € 125 zijn voor 50% aftrekbaar. Duurdere 

cadeaus zijn volledig aftrekbaar, maar ook belastbaar bij diegene die ze 

krijgt. In dat geval geeft u het best een ‘beroepsmatig’ geschenk, waardoor 

het ook aftrekbaar (en dus neutraal) is voor de genieter. 
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