
Verlieslatende sport- en cultuurcentra krijgen fiscale ademruimte 
Wegens de coronacrisis zullen 
sport- en culturele centra uitge- 
baat door een autonoom ge- 
meentebedrijf de btw-voordelen 
behouden als hun tekorten wor- 
den bijgepast door de gemeente. 

PETRA DE ROUCK 

Door corona moeten de sportinrich- 
tingen en culturele centra lange tijd 
de deuren sluiten. Daarom komt er 
een tijdelijke tolerantie. Een om- 
zendbrief die maandag door de cen- 
trale diensten gepubliceerd werd, 
beschouwt de covidpandemie als een 
toevallige gebeurtenis, waardoor 
tijdelijk geen rekening moet worden 
gehouden met het operationeel re- 
sultaat bij de beoordeling van het 
winstoogmerk in hoofde van het een 

autonoom gemeentebedrijf of AGB. 
Investeringen in sport, cultuur en 

vrije tijd - zoals een zwembad, 
sporthal en -infrastructuur, een 
bibliotheek of een cultureel cen- 
trum - gebeuren vaak via een AGB. 
Dat heeft als voordeel dat de 21 pro- 
cent btw betaald op de investering 
en de kosten van exploitatie afge- 
trokken mogen worden. Dat is niet 
het geval als de gemeente zelf de 
exploitatie zou doen. 

‘Een voorwaarde voor de btw- 
aftrek is een winstoogmerk. Een AGB 
kan dat hebben, een lokaal bestuur 

zelf niet’, legt Tim Van Sant, btw- 

specialist bij PwC Tax Consultants, 
uit. In 2016 werden door de centrale 
btw-diensten de spelregels vast- 
gelegd om te bepalen of er al dan 
niet een winstoogmerk is. 

VERLAAGDE BTW 
IN HORECA NIET VERLENGD 

Bij de heropening van de horeca 

na de eerste lockdown werd die 

ondersteund met een btw-verla- 

ging. Van 8 juni tot 31 december 

2020 moest op maaltijden en 

niet-alcoholische dranken die 

ter plaatse verbruikt werden 

maar 6 procent btw betaald 

worden in plaats van het gebrui- 

kelijke tarief van respectievelijk 

12 en 21 procent. 

‘Die btw-verlaging is niet ver- 

lengd, wat betekent dat als de 

horeca mag heropenen opnieuw 

de gebruikelijke btw-tarieven 

moeten worden betaald’, zegt 

Tim Van Sant, btw-specialist bij 

PwC Tax Consultants. Voor af- 

haalmaaltijden geldt in principe 

een btw-tarief van 6 procent, 

behalve voor luxeproducten 

zoals kreeft, kaviaar en oesters. 

De verlaagde tarieven voor 

mondmaskers en alcoholgels 

werden wel verlengd. Tot 31 

maart moet maar 6 procent btw 

op mondmaskers en alcoholgels 

betaald worden. Voor vaccins, 

per- en antigeentests geldt tot 

eind 2022 een nultarief. 

‘Een van die regels gaat over het 
bijpassen van tekorten. De toegangs- 
gelden volstaan doorgaans niet om 
de exploitatiekosten te dekken. De 
gemeente mag geen globale kapi- 
taalsubsidie zonder btw geven, een 
individualiseerbare prijssubsidie 
mag wel. Een inwoner moet bijvoor- 
beeld 2 euro ingang betalen voor 
toegang tot het zwembad en de ge- 
meente past 4 euro bij. Op het totaal 
moet 6 procent btw aangerekend 
worden, verduidelijkt Wouter Villet- 

te, partner bij PwC Tax Consultants. 
‘Al zeker van 1 januari 2020 tot 

30 juni 2021 mogen tekorten uit- 
zonderlijk aangevuld worden met 
werkingstoelagen, zonder dat de 
btw-aftrek verloren gaat’, zeggen 
Villette en Van Sant. 

‘Voor bepaalde lokale besturen 

  

Veel sporthallen en cul- 
turele centra worden 
ingezet als vaccinatie- 

centra, waardoor ze 
niet voor hun gebruike- 
lijke activiteiten ge- 
bruikt kunnen worden. 

TIM VAN SANT 

BTW-SPECIALIST PWC 
  

zou zelfs beargumenteerd kunnen 
worden die periode nog te verlengen. 
Veel sporthallen en culturele centra 
worden immers ingezet als vaccina- 
tiecentra, waardoor ze niet voor hun 

gebruikelijke activiteiten gebruikt 
kunnen worden” 
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