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Prijssubsidiereglement AGIZ 2020 t.e.m. 2025. Tijdelijke aanpassing. Goedkeuring.

De gemeenteraad,
Regelgeving
-

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
BTW-circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 betreffende de beoordeling van de al dan niet aanwezigheid van
een winstoogmerk in hoofde van een autonoom gemeentebedrijf

Voorafgaande beslissingen en advies
-

besluit van de gemeenteraad van 20 februari 2020 tot goedkeuring van het prijssubsidiereglement AGIZ voor
2020 tot en met 2025

Feiten en motivering
Om binnen het AGB AGIZ het recht op BTW-aftrek te behouden is het duurzaam winstgevend karakter van het
AGB van essentieel belang. Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van COVID-19, zal de
fiscus geen rekening houden met het operationeel resultaat van de handelingen tussen 1.1.2021 en 30.9.2021 bij
de beoordeling van het winstoogmerk. (BTW-circulaire 2021/C/57)
Deze bepaling heeft tot gevolg dat AGIZ een positief resultaat zal moeten genereren voor haar werking over de
periode 01.10.2021 tot en met 31.12.2021. Een raming van het resultaat over het 4de kwartaal 2021 op basis van
het huidig prijssubsidiereglement en een identiek aantal bezoekers als in dezelfde periode 2019 voorziet in een
zeer krappe winst van 1.693 €. (zie bijlage)
Om echter meer zekerheid te hebben over het behalen van het winstgevend karakter wordt voorgesteld om de
prijssubsidiefactor in het huidig prijssubsidiereglement te verhogen naar 1,25 voor de periode van 1 oktober
2021 tot en met 31 december 2021. Deze verhoging komt overeen met een extra prijssubsidie van ongeveer
10.000 euro (waarop 6% BTW zal moeten afgedragen worden).
Besluit met algemene stemmen:
Art. 1 – De gemeenteraad verhoogt van 01.10.2021 tot en met 31.12.2021 de toepasbare prijssubsidiefactor uit
het goedgekeurd prijssubsidiereglement AGIZ van 20 februari 2020 van 1 naar 1,25.
Art. 2 – Dit besluit wordt bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente overeenkomstig art. 286§1
van het decreet lokaal bestuur en brengt de toezichthoudende overheid hiervan op de hoogte overeenkomstig
art. 330 van het decreet lokaal bestuur.
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