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Ook de lokale besturen en hun satellieten moeten rond deze periode voldoen aan enkele belangrijke
fiscale verplichtingen en formaliteiten.

BTW-klantenlisting
Vóór 31 maart moet de jaarlijkse BTW-klantenlisting ingediend worden voor het kalenderjaar 2020. Deze
opgave bevat de belastingplichtigen aan wie u goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt in de
loop van het voorafgaande kalenderjaar (2020). Deze lijst toont voor elke klant het totaalbedrag
(jaartotaal per BTW-nummer) aan leveringen en diensten (voor zover dit meer bedraagt dan € 250 excl.
BTW) en het totaalbedrag aan BTW. Het indienen van de listing gebeurt via de intervat-website
(http://minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/intervat/index.htm).

Fiches 281.50
De fiches 281.50 betreffen betaalde erelonen aan vrije beroepen. De uiterste datum voor het indienen
van de individuele fiches 281.50 en de samenvattende opgave 325.50 werd vastgelegd op 29 juni. Als
het gaat om een natuurlijk persoon moet het rijksregisternummer of de naam, voornaam en volledig
adres of KBO-nummer vermeld worden. Als het gaat om een rechtspersoon moet steeds het KBO-
nummer vermeld worden. Voor de buitenlandse genieters moeten de gegevens zo volledig mogelijk
worden vermeld: naam en voornaam, naam van de onderneming, adres en indien gekend een
buitenlands identificatienummer in de zone 2.109 (Fiscaal Identificatienummer in het buitenland). Voor
erelonen, commissies of verleende voordelen waarvan het totale bedrag of de totale waarde per
verkrijger en per jaar niet hoger is dan € 125 moet geen fiche worden opgemaakt. Evenmin zo voor
erelonen of commissies waarvoor u een regelmatige BTW-factuur gekregen heeft van een dienstverlener
die onder de Belgische boekhoudwetgeving valt. U dient deze fiches in te dienen via Belcotax
(http://minfin.fgov.be/belcotaxonweb.html).

Fiches 281.93
De gemeenten maken ook nog fiches 104/OD (inlichtingen openbare diensten) op. Dit zijn de fiches
281.93 voor honoraria, commissies, leveringen van diensten en werken, huurgelden,
onteigeningsvergoedingen, toelagen, subsidies, … U dient deze fiches via dezelfde website in te dienen
tegen uiterlijk 29 juni. Er dient GEEN fiche 281.93 opgesteld te worden indien :
 het totaalbedrag voor werken door de privésector € 2.500 (excl. BTW) niet overschrijdt;
 Het toelagen, subsidies, … betreft indien het totaalbedrag € 620 (excl. BTW) niet overschrijdt;
 de leverancier, aannemer of verkrijger een overheidsdienst is;
 het leveringen betreft per abonnement, van dagbladen, periodieken en boeken, nutsvoorzieningen.

Fiches 281.99 - COVID-steunmaatregelen
Lokale besturen moeten in sommige gevallen een fiche 281.99 opstellen. Het betreft de toegekende
vergoedingen die vrijgesteld zijn van inkomstenbelastingen door artikel 6 van de Wet van 29.5.2020
houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie. Deze fiche
281.99 dient eveneens via Belcotax-on-web te worden ingediend tegen uiterlijk 29 juni.

De autonome gemeentebedrijven moeten hun jaarrekening na advies van de gemeenteraad neerleggen
en ingeval van winstuitkering een (nihil)aangifte roerende voorheffing indienen binnen de 15 dagen
na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten.

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.


