Internet

Packs for Employees

Een fiscaal interessant
loonalternatief

Bent u op zoek naar een extra manier om
uw werknemers te verlonen? Wilt u ook de
flexibiliteit van mobiel werken aanbieden?
Goed nieuws!
Proximus Packs for Employees ligt op uw
werknemers te wachten.

www.proximus.be/pfe

Internet

Als werkgever kunt u kiezen of u de
internetaansluiting bij de medewerker thuis
volledig zelf betaalt of uw tussenkomst
beperkt tot een vast maandelijks bedrag
tussen € 20 en € 45.

En uw medewerkers kunnen hun
internetaansluiting op eigen kosten combineren met
tv en vaste en/of mobiele telefonie en zo allerlei
voordelen genieten!

Tot 4 keer goedkoper dan
een loonsverhoging
Uw medewerkers een internetconnectie aanbieden is fiscaal veel voordeliger. Bijvoorbeeld
met Internet Maxi van Proximus.
Maandabonnement Internet Maxi: € 49,99 (incl. btw) of € 41,31 (excl. btw)
Nettowaarde per jaar: € 599,88 (incl. btw) of € 495,77 (excl. btw)

Internet Maxi voor uw medewerker

Vergelijking met een gelijkaardige
salarisverhoging

U betaalt € 495,77 per jaar

Uw medewerker ontvangt € 599,88 per jaar

Kosten

Werkgever

Internetabonnement Proximus Maxi
12 x € 39,93 (excl. btw)
RSZ + belasting op voordeel in natura van € 60*
Aftrek van de kosten van de bedrijfsbelasting
(33,99%)
Totale kosten op jaarbasis

€ 495,77
+ € 26,03
- € 168,50
€ 353,30

* Bij een voordeel in natura dat op de loonfiche
aangegeven wordt, is dit bedrag eveneens
onderworpen aan RSZ-bijdragen..

Kosten

Werkgever

Loon voor uw medewerker

€ 599,88

+ bedrijfsvoorheffing en andere kosten

€ 434,35

+ werknemersbijdrage RSZ

€ 155,49

+ werkgeversbijdrage RSZ

€ 356,90

Totale kosten op jaarbasis

€ 1.546,62

Welke Packs kunnen uw werknemers kiezen?

Tuttimus

Prijs/maand:
vanaf € 94, min
het bedrag van
uw bijdrage

Altijd dichtbij, met een all-in die ze zelf samenstellen
•

Volop surfen thuis en elders en onbeperkt hun favoriete app gebruiken

•

Proximus TV kijken en hun favoriete tv-bundel kiezen

•

Bellen zonder te tellen, waar ze ook zijn

Familus

Prijs/maand:
vanaf € 67, min
het bedrag van
uw bijdrage

Surfen, tv-kijken en bellen met de vaste lijn
•

Onbeperkt surfen

•

Proximus TV kijken op al hun schermen

•

Bellen zonder te tellen met hun vaste lijn

Minimus
Net wat ze nodig hebben thuis en elders
•

Surfen thuis en elders en onbeperkt hun favoriete app gebruiken

•

Proximus TV kijken op al hun schermen

•

Bellen zonder te tellen met hun smartphone

Bijkomende voordelen voor uw werknemers:
• Installatie van de internetaansluiting
• Draadloze modem
• Activering van het abonnement
• Gratis upgrade naar VDSL-snelheid
• Norton Security 5

www.proximus.be/pfe

Prijs/maand:
vanaf € 49, min
het bedrag van
uw bijdrage

Voordelen van Packs for Employees

1
2

Tot 4 keer goedkoper dan een loonsverhoging

100% aftrekbaar

3

Erkend door de fiscus en de RSZ, dus geen rechtvaardiging nodig

4

De flexibiliteit van mobiel werken op afstand

5

Een krachtige stimulans voor motivering en engagement

Meer info?
Contacteer uw accountmanager,
bel gratis 0800 22 200
of surf naar www.proximus.be/pfe
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