Technische fiche
Procedure i.v.m. de boeking van gebruikssubsidies

30 november 2010

Ontvangsten

Financiering
a) financiering door lening aangegaan door het O.C.M.W.

xxxx/96100/51 (Leningen aangegaan door het O.C.M.W.)
4111000 (Vorderingen wegens te ontvangen leningen ten laste van het O.C.M.W.)
aan
1700000 (Leningen aangegaan door het O.C.M.W.)
b) andere vormen van financiering (uit eigen middelen, of door overboeking uit het reservefonds, … )

30 november 2010

Uitgaven
Aankoop van het vastgoed
xxxx/72200/5X
22x0200 (Oprichting, grote herstellingswerken, verbouwingen)
aan
4400000 (leveranciers)
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Vaststelling van de gebruikssubsidie.
Deze stukken worden opgemaakt bij de aanvraag tot toekenning van de gebruikssubsidie (jaarlijks)

a) Boekingen die enkel dienen doorgevoerd te worden in geval van financiering per lening
Het betreft de vaststelling van het bedrag dat overeenstemt met de leningsintresten (Art.22 § 4)
xxxx/4x400/0x
410x000 (Vordering wegens terugbetaling intresten)
aan
751x000 (Terugbetaling intresten op leningen)
b) Gedeelte dat overeenstemt met de toelage in kapitaal
xxxx/66x00/52

2920x00 (Belofte van toelage in kapitaal)
aan

1500x00 (Toelage in kapitaal)
4110000 (Vorderingen wegens te ontvangen toelagen)
aan
2920x00 (Belofte van toelage in kapitaal)
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Terugbetaling van de lening.
Deze stukken dienen slechts opgesteld te worden in geval van totale of gedeeltelijke financiering via lening

a) Betaling van de intresten op leningen

xxxx/21100/01
6500000 (Intresten op leningen ten laste van het O.C.M.W.)
aan
4300000 (Intresten op leningen, op leasing- en erfpachtschulden)

b)

Gedeelte dat overeenstemt met de terugbetaling van het kapitaal
xxxx/91100/51

1700900 (Periodieke aflossing)
aan

4200000 (Periodieke aflossing leningen)
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Bewerkingen bij de afsluiting.
a) afschrijving van het goed (geen bewerking in de begrotingsboekhouding)

6302x00 (Dotatie aan afschrijvingen)
aan
22x0900 (Afschrijving gebouwen, verbouwingen, aankoop, herwaardering van gebouwen)
De afschrijving van het goed gebeurt à rato van 1/33ste van de initiële waarde.

b) Vermindering van toelagen (geen bewerking in de begrotingsboekhouding)

Er dient desgevallend eerst een tegenboeking gedaan te worden van de verrichting die automatisch werd uitgevoerd bij de eindejaarsverrichtingen
ingevolge de boeking van het gedeelte van de toelage in kapitaal.

74x0000 (Vermindering van de toelagen in kapitaal)
aan
15x0900 (Toelagen in kapitaal - vermindering)
De bewerking van vermindering van toelagen doorvoeren voor een bedrag dat gelijk is aan 1/33ste van het totaal betoelaagbaar bedrag zoals voorzien in
artikel 7, § 4, eventueel herzien conform artikel 21 van het Besluit van het Verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 07
mei 2009.

15x0900 (Toelagen in kapitaal - vermindering)
aan
74x0000 (Vermindering van de toelagen in kapitaal)
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