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Mevrouw, Mijnheer de Korpschef,
Mevrouw, Mijnheer de Bijzondere Rekenplichtige,
In de nota, hernomen als referentie, wordt gesteld dat de presentiegelden die schepenen ontvangen voor
het zetelen in een politieraad, niet aanzien worden als baten maar als beroepsinkomsten. Deze inkomsten
dienen vermeld te worden op de fiscale fiche 281.10.
Voor de inkomsten 2003 (aanslagjaar 2004) werden de presentiegelden van de schepenen vermeld op de
verkeerde fiscale fiche (281.30). Gelet op de nota, hernomen als referentie, dienden deze vermeld te
worden op een fiscale fiche 281.10. De fiche 281.30 hernam de presentiegelden, ontvangen in 2003 met
betrekking tot 2003 (en in voorkomend geval eveneens de presentiegelden van 2002, betaald in 2003).
In 2004 werd deze situatie rechtgezet in het weddensysteem van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven
(CDVU). Deze rechtzetting heeft tot gevolg dat de schepenen het bedrag, dat vorig jaar vermeld werd op
hun fiscale fiche 281.30, zullen terugvinden onder de fiscale teller X (code 252) (achterstallen) van de fiscale
fiche 281.10 (inkomsten 2004).
In een later stadium zal de CDVU een verbeterende fiscale fiche 281.30 (inkomsten 2003, met betrekking tot
2003 en/of 2002) opmaken. Deze verbeterende fiscale fiche 281.30 zal de originele fiscale fiche 281.30,
vervangen, waardoor het bedrag van de baten en de hierop berekende bedrijfsvoorheffing op nul zal worden
gezet (uiteraard enkel in het geval dat betrokkene voor de volledige periode presentiegelden gekregen heeft
voor het bijwonen van zittingen in de hoedanigheid van schepen).
Er stelt zich eveneens een probleem in verband met de rechtzetting van de bedrijfsvoorheffing. De
bedrijfsvoorheffing die vermeld stond op de originele fiscale fiche 281.30 wordt niet vermeld op de fiscale
fiche 281.10 (inkomsten 2004). De CDVU zoekt momenteel naar een oplossing om deze situatie recht te
zetten. Wij zullen dan ook niet nalaten u hier tijdig over in te lichten.

Robert ELSEN
Waarnemend diensthoofd
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