Beperking belastingvoordeel dienstencheques vanaf 1 juli 2013
Met dienstencheques kunt u privé bepaalde huishoudelijke taken laten uitvoeren die fiscaal
gesponsord worden. Op de aankoopprijs krijgt u immers een belastingvermindering van
30%. De Wet van 30 juli 2013 beperkte het fiscale voordeel voor dienstencheques drastisch
en dat al sinds 1 juli 2013. Wat is er precies veranderd en hoe kan u toch nog voor een
optimaal belastingvoordeel zorgen ?
Dienstencheques tot vóór 1 juli 2013
De 30% belastingvermindering krijgt u voor maximaal € 2.720, wat goed is voor 320
cheques. Elke cheque kost immers € 8,50 (kostprijs voor de eerste 400, € 9,50 voor de
volgende 100). Na de belastingvermindering geeft dat dus een netto kostprijs van € 5,95 per
cheque.
Dit grensbedrag geldt per persoon. Gehuwden en wettelijk samenwonenden kunnen zo voor
maximaal € 5.440 aan cheques fiscaal inbrengen. Ieder van beide partners moet zich dan wel
als gebruiker van dienstencheques laten registreren. Alleen zo krijgt u immers ieder apart
een fiscaal attest op uw eigen naam. In de praktijk gebeurt het vaak dat slechts één van
beide partners geregistreerd is, waardoor een deel van de belastingvermindering verloren
gaat.
Dienstencheques vanaf 1 juli 2013
Aan het percentage van de belastingvermindering werd niets gewijzigd.
Wel werd het grensbedrag gehalveerd. Het maximaal fiscaal aftrekbare bedrag werd immers
verlaagd tot € 1.380 per persoon (voor inkomstenjaar 2013). Omgerekend in aantal cheques
met een fiscaal voordeel zijn dat er voortaan nog maar 162 in plaats van 320.
Omdat het nieuwe grensbedrag van € 1.380 pas geldt voor uw cheques aangekocht sinds
1 juli 2013 is het van belang dat u goed naziet hoeveel cheques u reeds kocht vóór die datum
vooraleer u cheques bijbestelt. Voor al uw cheques gekocht vóór die datum blijft het oude
grensbedrag van € 2.720 immers van tel. U moet dus rekening houden met twee
grensbedragen voor inkomstenjaar 2013. Gehuwden of wettelijk samenwonenden kunnen
eventueel toch nog het fiscale voordeel genieten door de rest van de cheques door de
partner te laten aanvragen. Het grensbedrag geldt immers per persoon.
Voorbeeld 1. U heeft vóór 1 juli 200 cheques gekocht voor € 1.700 (> nieuwe grensbedrag
van € 1.380). Toch kunt u die € 1.700 nog volledig inbrengen in uw aangifte, want de
aankoop dateert van vóór 1 juli, toen het oude grensbedrag van € 2.720 nog van kracht was.
Voor de cheques die u nu nog bijkoopt, krijgt u echter géén fiscaal voordeel meer. U heeft
immers nu, na 1 juli, de grens van € 1.380 overschreden. Indien de andere partner de
cheques aankoopt kan deze tot € 1.380 wel nog genieten van de belastingvermindering.
Voorbeeld 2. U heeft vóór 1 juli 100 cheques gekocht voor € 850. Voor de rest van het jaar
kunt u nog maar voor € 530 (€ 1.380 - € 850), dus 62 dienstencheques, bijkopen. Het nieuwe

grensbedrag speelt immers. Opnieuw kan dit desgevallend opgelost worden door de andere
partner de cheques te laten aankopen.
Dienstencheques vanaf 1 januari 2014
Vanaf 1 januari 2014 gaat ook de kostprijs omhoog. In plaats van € 8,50 per cheque betaalt
u vanaf dan € 9 per cheque voor de eerste 400 cheques en € 10 voor de volgende 100. Laat u
daar dan het nieuwe grensbedrag van € 1.380 (dat wel nog geïndexeerd wordt) op los, dan
heeft u uw fiscale maximum bereikt bij ± 153 cheques per persoon.

