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Exploitatie-AGB’s voor sport, cultuur, … vallen buiten de uitzondering van art. 44 (vrijstellingen)
wanneer er voldaan wordt aan het winst(uitkerings)oogmerk. Hierdoor worden ze BTW-plichtige met
(al dan niet volledig) recht op aftrek. Het winstoogmerk op zich wordt echter niet voldoende gestaafd
enkel door een statutaire bepaling, maar zal ook effectief moeten blijken uit de gerealiseerde
boekhoudkundige resultaten. Als er systematisch tekorten voorkomen in hoofde van het AGB kan een
probleem optreden en kan de vrijstelling van art. 44 alsnog worden ingeroepen …

Werkings- en prijssubsidies
De recente beslissing (BTW nr. E.T.129.288 d.d. 19/01/2016) heeft als gevolg dat de financiering van
vele autonome gemeentebedrijven (AGB) grondig moet worden herzien. Omdat in vele AGB’s de
exploitatieontvangsten doorgaans ontoereikend zijn om de exploitatiekosten te dekken, zal de
gemeente de werking subsidiëren. Dit kon tot nu bij wijze van een ’specifieke werkingssubsidie’ die
bepaalde specifieke uitgaven van het AGB dekt (bv. de personeelsuitgaven of de energiekosten). Er
kon ook een ‘prijssubsidie’ worden toegekend waarbij de gemeente tegemoetkomt in het tarief van de
aangerekende prestaties van het AGB (en hierop ook de BTW betaalt).
Omdat de tekorten doorgaans ontstaan doordat de in het AGB aangerekende tarieven niet volstaan
tot dekking van de exploitatiekosten, zullen met ingang van 1 januari 2016 de werkingssubsidies die
door de gemeente aan het AGB worden uitgekeerd niet meer in rekening worden genomen bij het
bepalen van het boekhoudkundig resultaat, maar enkel nog de prijssubsidies. Er moet een
rechtstreeks verband bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een
welbepaald goed te leveren of een welbepaalde dienst te verrichten, en dat is niet het geval bij een
specifieke werkingssubsidie …

Wat is een winstoogmerk voor de BTW ?
Voor het bepalen van de ‘BTW-winst’ zal uitgegaan worden van het ‘boekhoudkundig resultaat’, met
inbegrip van afschrijvingen, aanleggen van provisies, waardeverminderingen, prijssubsidies … maar
met uitsluiting van specifieke werkingssubsidies en uitzonderlijke opbrengsten/kosten.

Wat met de investeringssubsidies … ?
De (verrekening van de) investerings- en kapitaalsubsidies die door een gemeente worden toegekend
aan een AGB mogen vanaf 1 januari 2016 evenmin bij de ontvangsten worden geteld voor de bepaling
van de ‘BTW-winst’. Dit geldt ook voor de investerings- en kapitaalsubsidies die een AGB heeft
ontvangen in 2015 of eerder. Tot nu toe werden de investeringen in het AGB dikwijls gefinancierd
door een investeringssubsidie van de gemeente, waarbij de afschrijvingen van het actief (bv. sporthal)
in het resultaat werden geneutraliseerd door de gelijke verrekening van de ontvangen
investeringssubsidie. Door de investeringssubsidie (ten belope van de resterende boekwaarde per
31/12/2015) te vervangen door een ‘toegestane lening’ waarbij de terugbetaling (aan de gemeente)
gefinancierd wordt met een prijssubsidie (van de gemeente aan het AGB), zal de investeringsuitgave
onmiddellijk gefinancierd worden en zal de afschrijvingslast in het AGB geneutraliseerd worden. De
afschrijving en de terugbetaling van de lening moeten dan wel ‘synchroon’ verlopen … De verrekening
in het resultaat van investeringssubsidies die het AGB ontvangt van andere instanties dan de
gemeente (bv. provincie) kunnen wel meegenomen worden bij de evaluatie van het winstoogmerk.

Het gewijzigde standpunt zal in vele AGB’s ongetwijfeld leiden tot aanpassing van statuten, beheers-
overeenkomsten, reglementen, budgetten, kasstromen, … Indien u meer wil weten over deze materie,
kan u uiteraard steeds terecht bij uw Q&A contactpersoon (info@qaq.be) of bij GD&A advocaten.

We hope this is an “Answer to your Questions“.
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