Praktische tips
voor de aankoop en
Het beheer van uw
dienstencheques

Nog altijd voordelig
ondanks de
verhoging van de
prijs en de fiscale
aftrekbaarheid
De regering heeft in juni 2013
beslist om de prijs van de
dienstencheques met 50 cent te
verhogen vanaf 1 januari 2014
en de fiscale aftrekbaarheid te
verlagen voor de fiscale aangifte
van 2014.
Zich wenden tot dienstencheques
blijft desondanks nog altijd
voordelig voor uw huishoudelijke
taken!

Ten gevolge van de recente veranderingen in verband met de prijs van
de dienstencheques, wil Manpower u met deze praktische fiche die alle
regels en tips samenvat in verband met de aankoop, de geldigheid en
de fiscale aftrekbaarheid van uw dienstencheques, informeren.

Prijs van een dienstencheque
In 2013 kost een dienstencheque € 8,50. Deze aankoopprijs is geldig voor
de eerste 400 dienstencheques die een gebruiker bestelt per kalenderjaar.
De prijs verhoogt naar € 9,50 voor de 100 laatste dienstencheques (de limiet
per gebruiker bedraagt 500 dienstencheques per jaar).
Vanaf 1 januari 2014, verhoogt de aankoopprijs van een dienstencheque
van € 8,50 naar € 9 voor de 400 eerste bestelde dienstencheques en naar
€ 10 voor de 100 volgende.
Belangrijk: in tegenstelling tot veel andere dienstencheques bedrijven,
factureert Manpower geen bijkomende kosten!

Maximaal aantal dienstencheques
Elke persoon kan maximaal 500 dienstencheques bestellen per kalenderjaar. Een gezin kan maximaal 1000 dienstencheques per kalenderjaar
bekomen. Wordt beschouwd als gezin: het geheel van personen die
ingeschreven zijn op hetzelfde adres.
Uitzondering: het maximaal aantal dienstencheques per jaar is verhoogd
tot 2000 voor:
• Gebruikers met een handicap;
• Ouders met een minderjarig kind met een handicap;
• Eenoudergezinnen met één of meerdere kinderen ten laste.

 De netto kost van een
dienstencheque blijft lager
dan die van zwartwerk.
Zelfs na de prijsverhoging
op 1 januari 2014. Een alleenstaande die 150 cheques per
jaar bestelt of een koppel die
er 300 bestellen, betalen netto
nog slechts € 6,30 na fiscale
aftrek.
 De persoon die bij u thuis
werkt, werkt er op een legale
manier.
 De werknemer geniet van
een echt werknemersstatuut
(arbeidscontract, bijdrage voor
het pensioen, terugbetaling van
de vervoersonkosten, recht op
betaald verlof…)
 Manpower stelt u een
vervanging voor in geval
van afwezigheid van de
werknemer.
 In geval van arbeidsongeval
loopt u geen risico want de
werknemer is verzekerd via
Manpower.
 In geval van materiële
schade, komt de verzekering
van Manpower tussen.

Geldigheidsduur van uw cheques
Dienstencheques aangekocht vanaf 1 januari 2013 hebben
een geldigheidsduur van 8 maanden vanaf de uitgave van
de cheques. Bijvoorbeeld, dienstencheques uitgegeven op
datum van 20 januari 2013 zijn geldig tot eind september
2013.
Aandacht: De dienstencheques aangekocht of ingewisseld
tussen 1 september 2013 en 31 december 2013 zullen
een geldigheidsduur hebben tot 30 april 2014 inbegrepen.
Dit betekent dat deze dienstencheques kunnen worden
gebruikt, ingewisseld en terugbetaald tot 30 april 2014.
Tip: controleer altijd goed de geldigheidsduur van uw
cheques om onaangename verrassingen te vermijden.

Voorbeeld 1: een persoon heeft voor € 1000 dienstencheques
gekocht voor 1 juli 2013. Aangezien het plafond van € 1350
van toepassing is, kan deze persoon nog voor € 350
dienstencheques aftrekken van de belastingen na 1 juli 2013.
Voorbeeld 2: een persoon heeft voor € 2500 dienstencheques
aangekocht voor 1 juli 2013. Het plafond van € 1350 is
opnieuw van toepassing. Maar, enkel de dienstencheques
die al aangekocht waren voor 1 juli 2013 (€ 2500) zijn
fiscaal aftrekbaar. Vanaf 1 juli 2013 kan deze persoon geen
dienstencheques meer aankopen die fiscaal aftrekbaar zijn.
Om het aantal al aangekochte dienstencheques te kennen
voor 2013, kan u uw persoonlijke portefeuille op de site van
Sodexo raadplegen.

Nuttige tip!

Fiscaal voordeel
U geniet van een fiscale aftrekbaarheid van 30% bij
de aankoop van dienstencheques.
• Vanaf 1 juli 2013, is het bedrag van de fiscale aftrekbaarheid gelimiteerd tot € 1350 per persoon en per jaar
(zijnde 150 cheques per jaar). Daarvoor was de fiscale
aftrekbaarheid € 2720 per persoon of per koppel wanneer
een gezamenlijke aangifte werd ingevuld.
• Voor 2013, is toch een uitzondering voorzien voor alle
uitgaven gedaan voor 1 juli zodat voor deze uitgaven
de fiscale aftrekbaarheid nog mogelijk is tot € 2720
(aangiftejaar 2014, inkomsten 2013). Concreet: als u
meer dan 150 dienstencheques aangekocht heeft voor
1 juli, dan kan u deze nog integraal fiscaal aftrekken.

U bent een koppel? Manpower raadt
u aan uw fiscale aftrekbaarheid te
optimaliseren!
Het nieuwe plafond voor de belastingsaftrek is € 1350
(150 cheques) per persoon. Als koppel is het dus
mogelijk om allebei deze aftrek te combineren op
voorwaarde dat de dienstencheques ook besteld
worden op naam van beide partners. Een koppel kan
dus maximaal 300 dienstencheques fiscaal aftrekken
(€ 2700) in plaats van 150.
Dit betekent dus, dat de fiscale veranderingen quasi
geen impact hebben op u. U betaalt netto slechts
€ 5,95 per uur (in 2013) en na de verhoging € 6,30
(vanaf 2014).

Meer info of advies? Manpower, uw partner in dienstencheques, staat ter uwer beschikking.
Aarzel niet om uw Manpower kantoor te contacteren.
Oost- en West-Vlaanderen:
Antwerpen en Kempen:
Vlaams-Brabant en Limburg:
Brussel en Waals-Brabant:
Wallonië:

0800 14 008 - office.aalstDC@manpower.be
0800 23 345 - office.antwerpenDC@manpower.be
0800 90 157 - office.vlaamsbrabantDC@manpower.be
0800 90 178 - office.brusselsTS@manpower.be
0800 90 171 - office.wallonie1TS@manpower.be
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