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Betreft:

Administratieve en fiscale regels betreffende uw deelname aan een
wetenschappelijke manifestatie of congres met minstens 1 overnachting

Geachte dokter,
Wij vinden het nuttig u te informeren dat sinds 1 januari 2007 de administratieve en fiscale regels
inzake de organisatie van en deelname aan wetenschappelijke manifestaties en congressen grondig
zijn gewijzigd.
Op administratief vlak verplicht de wetgever elke farmaceutische onderneming of producent van
medische hulpmiddelen die een beroepsbeoefenaar uit de gezondheidszorg wenst uit te nodigen
voor deelname aan een wetenschappelijke manifestatie of congres met overnachting, een visum aan
te vragen bij de erkende instelling Mdeon. Dit visum biedt u de garantie dat u deelneemt aan een
manifestatie of congres die volledig beantwoordt aan het wettelijke en deontologische kader. Meer
informatie over Mdeon en de wettelijke en deontologische toepassingsregels vindt u op de website:
www.mdeon.be
Daarnaast werd ook de fiscale wetgeving inzake de organisatie en deelname aan wetenschappelijke
manifestaties en congressen enigszins gewijzigd. De onderneming is voortaan verplicht alle kosten
die gepaard gaan met de organisatie te groeperen (globale fiche 325.50) en deze kosten te verdelen
over alle deelnemers (individuele fiche 281.50). De fiscale wetgeving verplicht de onderneming deze
fiscale fiches, zowel de globale als de individuele, naar de centrale belastingsadministratie te
zenden.
Dit alles heeft ook een impact op uw persoonlijke belastingaangifte. Indien ons bedrijf u vorige jaar
heeft uitgenodigd om deel te nemen aan een of meerdere wetenschappelijke congressen, dan heeft
u normaal gezien een fiscale fiche 281.50 ontvangen. Gelieve deze fiche toe te voegen aan uw
volgende belastingaangifte. Deze fiche bepaalt het bedrag (lijn 4 c: voordelen van alle aard) dat ons
bedrijf op zich neemt, evenals het visa nummer van Mdeon.
Dit bedrag moet u enerzijds aangeven als een beroepsinkomen, maar mag u anderzijds quasi
volledig in mindering brengen als beroepskost in uw personen- of vennootschapsbelasting. Dit
gebeurt als volgt.
De vermelde kosten dienen in uw belastingaangifte te worden opgenomen als een beroepsinkomst
(in de personenbelasting Deel II of in de vennootschapsbelasting). Daartegenover staat dat u een
gelijkaardig bedrag, met uitzondering van het verworpen gedeelte van de al dan niet forfaitair
bepaalde restaurantkosten, in mindering mag brengen van uw belastbaar inkomen als beroepskost.
Dit komt in de praktijk neer op een aftrek van 97.52% van het bedrag als kost (zie praktisch
voorbeeld).
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We verontschuldigen ons voor de bijkomende administratieve last die deze nieuwe regeling voor u
betekent. Ondanks verschillende interventies van pharma.be en UNAMEC bleef de
belastingsadministratie bij haar standpunt dat er fiscale fiches moeten opgemaakt worden en dat u,
als deelnemer aan een wetenschappelijke manifestatie of congres, verplicht blijft dit te verwerken in
uw belastingaangifte.
Toch kon met de belastingadministratie een duidelijke regeling worden afgesproken met diverse
pluspunten voor de deelnemers aan wetenschappelijke congressen:
-

Bij een fiscale controle geldt de vermelding van het visumnummer van Mdeon als een bewijs
dat dit voordeel van alle aard kan afgetrokken worden als beroepskost (à rato 97.52%). Het
blijft nodig
de stukken (zoals uitnodigingsbrief met vermelding visumnummer,
documentatie, omschrijving van het congres ed) bij te houden als bewijs dat men effectief
heeft deelgenomen aan het congres.

-

De restaurantkosten, indien niet afzonderlijk vermeld, worden forfaitair bepaald aan 8% van
het voordeel. Dit aldus bekomen bedrag wordt voor 31% verworpen. Dit betekent voor
een voordeel van 100 euro, dat u 97.52 euro [= 100 – (100*0.08*0.31)] kan aftrekken
als beroepskost. Blijft dus een belastbaar inkomen over van 2.48 euro.

Deze afspraken maken het onderwerp uit van een administratieve circulaire nr.
Ci.RH.243/589.859 (AOIF 19/2008) dd 29 mei 2008, raadpleegbaar op FISCONET
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=6d0de74b-45b1-48228d61-520372c03e91&disableHighlightning=true&documentLanguage=nl#findHighlighted
Belangrijk: Als u reeds een fiche 281.50 betreffende andere betalingen van onze kant hebt
ontvangen, gelieve met beide fiches rekening te houden.
Voor eventuele vragen betreft dit onderwerp, gelieve een email te sturen naar
pfizerafisc28150@pfizer.com of te bellen naar het gratis nummer 0800/17100 met de duidelijke
vermelding van het nummer van de fiche die u ontvangen heeft.
Met de meeste hoogachting,
De Financiële Afdeling
PRAKTISCH VOORBEELD
In geval van een voordeel van alle aard of 100€, kunt u dit voordeel met het visa nummer gegeven
door Mdeon terugvinden in kader 4 “In Natura” onder punt c) van het fiche 281.50.
Voor de personen die hun aangifte doen in de personenbelasting is het voldoende in DEEL II Vak
XVIII.- Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden in lijn 1 (code
1650 of 2650) het volledige bedrag van het voordeel van alle aard op te nemen (op te tellen met uw
andere inkomsten) en om in lijn 8.c) (code 1657 of 2657), 97.52% van voordeel van alle aard als
kost op te nemen. In de detailstaat van de kosten vermeld u volgende berekening:
fiscale gegevens

op te nemen onder:

voordeel alle aard
(fiche 281.50)

100,00 €

bruto bedrijfslast

100,00 €

code 1650 of 2650
(fiche 281.50)
bruto bedrijfslast

restaurantkost
8%
8,00 €
Verworpen
31%
aftrekbaar

à

97,52 €
(=100-2.48)

2,48 €
code 1657 of 2657

