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Kerstcadeautjes… niet alleen van de 
werkgever maar ook van de RSZ en de 
fiscus 

 

 

“It’s the most wonderful time of the year” voor iedereen die 
graag geschenken geeft (en krijgt). Sinterklaas is in het land 
en Kerstmis en Nieuwjaar naderen met rasse schreden. 

 
Sommige werkgevers wensen ter gelegenheid van de 

feestdagen hun appreciatie te tonen met een geschenk aan 
(de kinderen van) hun werknemers. Dergelijke geschenken 
zijn zowel voor de werknemer als voor de werkgever 

voordelig. Onder bepaalde voorwaarden zijn zij namelijk niet 
onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en zijn zij ook 

volledig fiscaal aftrekbaar. 
 
Geschenken naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis en 

Nieuwjaar zijn vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen 
indien het totale bedrag niet meer bedraagt dan 40 EUR per 

werknemer per jaar. Dat bedrag wordt vermeerderd met EUR 
40 per kind ten laste van de werknemer. Sinds 1 januari 2018 
aanvaardt ook de fiscus hetzelfde bedrag als fiscaal 

aftrekbaar. 
 

Werkgevers moeten er evenwel rekening mee houden dat 
bovenvermelde maximumbedragen gelden voor het totale 
bedrag van de geschenken, toegekend voor de drie specifieke 

gelegenheden samen. Wordt het volledige maximumbedrag 
opgebruikt met Sinterklaas, dan zal de werkgever geen 

parafiscaal voordelig Kerst- of nieuwjaarsgeschenk meer 
kunnen geven in hetzelfde jaar. 
 



Of die voorwaarden gerespecteerd worden, wordt beoordeeld 
op basis van de policy van de werkgever en niet op basis van 

het bedrag dat aan iedere werknemer individueel wordt 
toegekend. 

 
Indien de policy niet voldoet aan de voorwaarden, zal het 

volledige bedrag van de geschenken onderworpen zijn aan 
sociale zekerheidsbijdragen. De geschenken zullen ook niet 
fiscaal aftrekbaar zijn.  

 
Het onderstaande team is beschikbaar om u bij te staan bij het 

uittekenen van een correct beleid met betrekking tot 
geschenken, zowel naar aanleiding van de feestdagen als bij 
andere aangelegenheden (bv. pensionering, anciënniteit, etc.).  
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