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ONTDEK DE NIEUWE BAPP/DELOITTE -STUDIE OVER 

FISCALE ASPECTEN EN BTW IN ONZE MARKT! 

 

Geacht lid, 

 

Zoals velen van u hebben gevraagd, hebben wij DELOITTE PRIVATE de taak 

toevertrouwd om een diepgaande studie uit te voeren naar de fiscale 

behandeling in België (in termen van vennootschapsbelasting ("VPB") en 

belasting over de toegevoegde waarde ( "BTW")) op relatiegeschenken, 

reclameartikelen en andere promotionele producten, waaronder 

loyaliteitsprogramma's. 

 

Deze studie is exclusief voorbehouden aan BAPP-leden. 

 

Dit onderzoek roept eerst de principes en posities van aftrekbaarheid op, zowel 

vanuit VPB - als BTW-oogpunt voor Belgische klanten van BAPP-leden 

(Belgische B2B-context) voor de verschillende soorten artikelen. 

 

Vervolgens worden de eventuele principes besproken die van toepassing zijn 

https://mailchi.mp/bapp.be/bapp-ontdek-de-nieuwe-bappdeloitte-studie-over-fiscale-aspecten-en-btw-in-onze-markt-2yxj2btwo5?e=%5bUNIQID%5d
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op de aangifte en melding van relatiegeschenken en andere promotionele 

producten. 

 

Ten slotte bevat het de meest gestelde vragen over het onderwerp en het 

antwoord op elk van hen, met verwijzingen naar eventuele beslissingen van de 

belastingdienst (fiscale beslissing) die ter zake zijn gegeven. 

 

Om deze studie te bekijken, klik hier en ga naar het tabblad 'Fiscale aspecten + 

btw - Deloitte juni 2020-studie'. 

 

P.S .: Als u geen verbinding kunt maken, vraag dan opnieuw uw login en 

wachtwoord door een e-mail te sturen naar Brigitte Bodson (info@bapp.be) 

 

We zijn ervan overtuigd dat deze informatie voor u van het grootste nut zal zijn 

om uw klanten nauwkeurig te informeren en te adviseren en om u in staat te 

stellen als echte professionele gesprekspartner over te komen tijdens de 

verkoop. 

 

Altijd tot uw dienst, 

 

Uw BAPP-team  
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