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De lokale besturen en hun satellieten (autonome gemeentebedrijven, welzijnsverenigingen, vzw’s…)
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 29/06/2022 worden
ingediend via Belcotax (https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb). Voor meer info
verwijzen we naar onze Q&A-Flash van maart 2022. Het KB van 10/04/2022 (Belgisch Staatsblad van
26/04/2022) bepaalt het drempelbedrag voor fiche 281.50 op € 250,00.

Fiches COVID-steunmaatregelen
Lokale besturen moeten in sommige gevallen een fiche 281.99 opstellen (verlenging van de
vrijstelling tot en met 31/12/2021). Het betreft hier de vergoedingen aan natuurlijke personen
(particulier, éénmanszaak, feitelijke vereniging…) die onderworpen zijn aan de personenbelasting.
Deze hebben betrekking op de toegekende vergoedingen die bij de verkrijger (onder voorwaarden)
vrijgesteld zijn van belastingen (door artikel 6 van de Wet van 29/5/2020 houdende diverse dringende
fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie). Voor deze fiche geldt geen
minimumbedrag. De ficheplicht geldt NIET voor de vergoedingen aan inwoners, lokale handelaars …
onder de vorm van consumptiebonnen, belastingverminderingen, vrijstellingen van markt- en
kermisgelden, kwijtschelding van kosten van kinderopvang, uitstel van concessievergoedingen.

Voor een toelage betaald aan een rechtspersoon (vennootschap, autonoom gemeentebedrijf,
welzijnsvereniging, vereniging onder de vorm van een vzw … ) wordt een fiche 281.93 opgesteld (en
géén fiche 281.99) ongeacht of die rechtspersoon onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting of
vennootschapsbelasting. De gemeenten die dus bvb. hun autonoom gemeentebedrijf (AGB) in 2021
een zgn. ‘Corona-toelage’ hebben toegekend, dienen hiervoor een fiche 281.93 op te maken, zoniet
kan het AGB NIET genieten van de fiscale vrijstelling op deze toelage in aanslagjaar 2022 (circulaire
2021/C/57 van 11 juni 2021). In het bijzonder moet het bedrag van de toelage worden opgenomen
(in vak 5 ‘gegevens’) en de vermelding ‘vrijstelling artikel 6 van de wet van 29/5/2020’ aangevuld met
de reglementaire grondslag van de desbetreffende COVID-maatregel (in vak 6 ‘toelichting’). Deze
fiches dienen eveneens via Belcotax-on-web te worden ingediend tegen uiterlijk 29/06/2022.

Aangifte Vennootschapsbelasting (VennB)/ Rechtspersonenbelasting (RPB)
Autonome gemeentebedrijven (AGB), welzijnsverenigingen (WV) en vzw’s moeten tijdig de aangifte
vennootschapsbelasting of aangifte rechtspersonenbelasting indienen. Vermits bij alle extern
verzelfstandigde agentschappen (EVA’s) het boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar (en dus afsluit
per 31/12) bepaalde de administratie de uiterlijke datum van indiening op 17/10/2022.

De autonome gemeentebedrijven en grote vzw’s moeten hun jaarrekening NBB neerleggen binnen de
30 dagen (WVV, art. 3:10 en 3:12) na goedkeuring door de algemene vergadering (gemeenteraad).
Indien er ingevolge de resultaatsbestemming een dividend werd toegekend aan de gemeente, dient
ook een (nihil)aangifte roerende voorheffing te worden ingediend binnen de 15 dagen na de
toekenning of de betaalbaarstelling.

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“.
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