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De lokale besturen en voornamelijk hun satellieten (AGB, vzw…) moeten rond deze periode voldoen
aan enkele belangrijke fiscale verplichtingen en formaliteiten.

Fiches 281.50 en 281.93
De fiches 281.50 en de samenvattende opgave 325.50 (voor betaalde erelonen aan vrije beroepen)
en de fiches 281.93 (voor honoraria, commissies, leveringen van diensten en werken, huurgelden,
onteigeningsvergoedingen, toelagen, subsidies, …) moeten uiterlijk tegen 30/06/2018 worden
ingediend via Belcotax (http://minfin.fgov.be/belcotaxonweb.html). Voor meer info verwijzen we naar
onze Q&A-Flash van maart 2018.

Aangifte Vennootschapsbelasting (VennB)/ Rechtspersonenbelasting (RPB)
Uw satellieten waaronder de AGB’s en vzw’s moeten tijdig de aangifte vennootschapsbelasting en
aangifte rechtspersonenbelasting indienen. Volgens art. 310, WIB92 beschikt men voor het indienen
van de aangifte over een termijn die:
- niet korter mag zijn dan één maand vanaf de datum waarop hetzij de jaarrekening, hetzij de

rekening van ontvangsten en uitgaven is goedgekeurd;
- noch langer mag zijn dan zes maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten.

Vermits bij alle AGB’s het boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar (en dus het boekjaar afsluit per
31/12), is de uiterste wettelijke datum in theorie steeds 30/6. Voor aanslagjaar 2018 bepaalde de
administratie de uiterlijke datum van indiening op 27/09/2018.

OPGELET: Het verkrijgen van uitstel vormt een absolute uitzondering en kan alleen bij ernstige
redenen of overmacht. Let erop dat u alle bewijsstukken toevoegt aan uw verzoek en zo snel mogelijk
indient nadat de ernstige redenen of overmacht zich hebben voorgedaan, vooral vóórdat de normale
aangiftetermijn verstrijkt.

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting voor het AGB?
In de BTW-beslissing (E.T.129.288 d.d. 19/01/2016) werd gesteld dat een AGB een winst(uitkerings)-
oogmerk moet nastreven. In geval van een positief fiscaal resultaat zal het AGB
vennootschapsbelasting betalen. Wanneer u nu al merkt dat het AGB voor het lopend boekjaar 2018
zal uitkomen op een winst, is het aangewezen voorafbetalingen te doen. Hiermee vermijdt u een
belastingvermeerdering die vanaf aanslagjaar 2019 (boekjaar 2018) verhoogd is naar een tarief van
6,75%. Ook al heeft u in het eerste kwartaal van 2018 GEEN voorafbetaling gedaan, het verhoogd
tarief van 6,75% kan nog aanzienlijk verlaagd worden door de komende kwartalen wèl
voorafbetalingen te doen.
U kan er natuurlijk ook voor opteren om de prijssubsidie(factor) te herzien voor de resterende looptijd
van boekjaar 2018 (inwerkingtreding kan NIET retro-actief, maar pas vanaf datum beslissing
gemeenteraad), zodat er een lagere winst wordt gerealiseerd …

Indien u meer wil weten over deze problematiek, kan u uiteraard steeds terecht bij uw Q&A
contactpersoon of op info@qaq.be.

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

Het Q&A-team.


