Telenet Incentive Plan
Fiscaal geniaal: een van de meest fiscaalvriendelijke
manieren om uw werknemers te belonen of verlonen

Van fiscaal voordelig internet
tot interessant telecompakket
voor werknemers thuis
Telenet Incentive Plan is een fiscaal voordelige formule waarbij u als werkgever
elke maand een deel van de internet- of telecomfactuur van uw werknemer
betaalt. Het is niet alleen een krachtig HR-instrument, uw bijdrage voor internet
is ook 100% fiscaal aftrekbaar.

Uw voordelen: comfort en gebruiksgemak

Flexibel
Als werkgever bepaalt u uw maandelijkse bijdrage in het
internetabonnement van uw werknemers, eventueel
aangevuld met een bijdrage voor telefonie-, installatieof verbruikskosten. Uw werknemers stellen zelf hun
Telenet-telecompakket samen: internet, vaste telefonie,
mobiele telefonie en/of digitale televisie. Ze kunnen
daarbij profiteren van lopende promoties. Meer informatie
over onze producten en diensten vindt u op telenet.be.

Tevreden werknemers
Het Telenet Incentive Plan is een krachtig HR-instrument,
ideaal om talentvolle medewerkers aan boord te houden
of aan te trekken. U geeft een incentive waarvan uw werknemers elke maand het financiële voordeel zien.

Fiscaalvriendelijk
Uw tussenkomst in het internetabonnement via het
Telenet Incentive Plan is de beloningsvorm met het
hoogste fiscale rendement. Voor u is een Telenet
Incentive Plan 100% aftrekbaar, voor uw werknemers is
het Telenet Incentive Plan het fiscale voordeel waaraan
ze netto het meest overhouden. Netto levert het drie
keer meer op dan een traditionele loonsverhoging. Het
voordeel in natura, onderworpen aan RSZ-bijdragen en
inkomstenbelasting, is slechts 60 euro per jaar.

Zorgenvrije administratie
Het volledige beheer van het Telenet Incentive Plan
gebeurt via een handige webtool. Gedaan met
administratieve rompslomp, uw administratie wordt
tot een minimum beperkt.

Hoe werkt het?
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Telecompakket

Bijdrage

Facturatie

Uw werknemer stelt een telecom
pakket samen: internet, vaste
telefonie, mobiele telefonie en/of
digitale televisie. Internet moet
deel uitmaken van het pakket als u
en uw werknemer van het fiscale
voordeel willen genieten.

U bepaalt hoeveel u bijdraagt in de
kosten voor het internet van uw werk
nemer: tussen 20 en 60 euro per
maand, incl. btw. Bijkomend kan u ook
tussenkomen in de kosten voor vaste
en/of mobiele telefonie, installatieen/of verbruikskosten. De werkgevers
bijdrage is niet van toepassing op digitale
televisie en u kan Telenet Incentive Plan
niet combineren met groepskorting.

Uw bijdrage wordt elke maand van
het totaalbedrag op de factuur van
uw werknemer getrokken. Uw werknemer vindt zijn netto te betalen
bedrag terug op zijn klantenfactuur,
uw werkgeversbijdrage staat duidelijk
vermeld op uw maandelijkse factuur.

Voorbeeld
Uw werknemer kiest voor een bundel van € 65,49 met internet, vaste telefonie en digitale tv. U kiest ervoor om maandelijks € 35
bij te dragen aan het internetabonnement. Zoals u hieronder ziet, zal uw werknemer maandelijks zelf nog € 30,49 moeten betalen.

Normale
prijs
Internet

€ 49,39		

Vaste telefonie

€ 21,70

Digitale tv

€ 24,70		

Totaal

€ 95,79

* De werkgeversbijdrage is niet van toepassing op digitale televisie.

Prijs met
bundelkorting

Bijdrage
werkgever

Bijdrage
werknemer

€ 35

€ 5,79

*

€ 24,70

€ 35

€ 30,49

- € 30,30

€ 65,49

Telenet for business, de ervaren en
gespecialiseerde B-to-B-divisie van Telenet
Telenet for Business werkt uitsluitend voor bedrijven en organisaties. Onze reputatie berust
voor een groot deel op een sterk uitgebouwde service. Daarnaast staan we bekend voor onze
uitgebreide portfolio van producten en diensten in telecommunicatie, beveiliging en hosting.

De voornaamste voordelen
van Telenet for Business als partner
Een ervaren speler met referenties in alle marktsegmenten
Echte redundantie door combinatie van toegangstechnologieën:
Aanwezig in heel België en Luxemburg met een eigen netwerk
Proactieve, klantgerichte aanpak met B-to-B-service en support
Bewezen bedrijfszekerheid en strenge Service Level Agreements
Permanente kwaliteitsbewaking

Meer informatie
0800 66 066
telenet.be/business
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glasvezel, coax, DSL, 4G en 3G

