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Controle op ingediende en betaalde kwartaalaangiften en –bijdragen voor de
bijdrage op de geneesmiddelenverpakkingen voor het jaar 2018
Geachte heer
Geachte mevrouw
De nieuwe financieringswet van 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 maart 2018, heeft
belastingplichtigen en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
een moeilijke overgangsperiode bezorgd voor de bijdrage op verpakkingen. Het FAGG heeft een
aanzienlijk aantal foutieve aangiften en onterechte betalingen ontvangen. Deze brief verduidelijkt de
procedures voor de jaarlijkse (punt 1) en kwartaalaangiften (punt 2). Punt 3 schetst enkele
veelvoorkomende problemen, in punt 4 leest u hoe het FAGG de daaruit voortgevloeide fouten zal
rechtzetten.
1. Jaarlijkse aangiften 2018
In 2018 werden sommige voormalige kwartaalaangiften plots jaarlijkse aangiften. Dat was het geval
bij de bijdrage op verpakkingen voor:



personen die een vergunning hebben voor het in de handel brengen van geneesmiddelen (VHBhouders);
groothandelaars en groothandelaars-verdelers.

1.1. Uiterste aangiftedatum
De uiterste datum om de aangifte in te dienen, was 30 april 2018. In het overgangsjaar 2018 heeft het
FAGG uitzonderlijk ook later ingediende aangiften aanvaard.
1.2. Betaling
Betaal pas nadat u ons betalingsverzoek hebt ontvangen. Hou er rekening mee dat het FAGG eventuele
openstaande provisies op uw klantenrekening niet gebruikt om deze facturen te betalen.
In het overgangsjaar 2018 vormden de verpakkingen van het jaar 2017 de basis voor twee verschillende
berekeningen: die van de trimestriële bijdrage voor 2017 en die van de jaarlijkse bijdrage voor
2018. Hierdoor is er veel verwarring ontstaan, hoewel dit geenszins betekent dat die verpakkingen
dubbel belast zijn. De verpakkingen zelf zijn immers niet belast, maar dienen enkel als basis voor de
berekening van de te betalen bijdragen. U zal dus geen aparte afrekening voor 2018 meer ontvangen. De
verpakkingen van 2018 zullen de basis vormen voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage voor het
jaar 2019.
Wie zijn activiteiten heeft stopgezet in december 2018 zal geen jaarlijkse aangifte of betaling moeten
doen op basis van de verpakkingen van 2018. Dit toont nogmaals aan dat u geen dubbele belasting is
aangerekend.
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2. Kwartaalaangiften 2018
Voor kwartaalaangiften waren de wijzigingen beperkt tot de tarieven en de aangifte- en
betalingstermijn voor de bijdrage op verpakkingen ten laste van apothekers en
dierenartsendepothouders.
Ook hierover is verwarring ontstaan. Het FAGG bevestigt dat de wijziging vanaf 2018 betrekking heeft op
alle apotheken, zowel die open voor het publiek, als ziekenhuisapotheken.
2.1. Uiterste aangiftedatum
De uiterste datum om de aangifte in te dienen, is de laatste dag van de maand die volgt op het
kwartaal waarvoor u de aangifte doet.
2.2. Betaling
De betaling moet onmiddellijk en op eigen initiatief gebeuren, samen met de aangifte. Het FAGG
verzendt geen facturen.
3. Veelvoorkomende problemen
Het FAGG heeft in 2018 regelmatig volgende problemen vastgesteld:





Het FAGG heeft veel onterechte kwartaalbetalingen ontvangen voor aangiften die vanaf 2018 jaarlijks
moesten gebeuren.
Het FAGG heeft in de loop van 2018 veel betalingen ontvangen die geen of onvoldoende gegevens
(bijdrageplichtige, tarief, aantal verpakkingen) bevatten.
Veel klanten hebben nog oude, niet-geïndexeerde tarieven gebruikt of hebben niet opgemerkt dat
het tarief voor het eerste kwartaal van 2018 verschillend was van dat voor de volgende kwartalen.
Veel klanten hebben niet de verplichte bijhorende aangifte ingediend, maar hebben enkel de
betaling uitgevoerd.

4. Rechtzetting fouten
Het FAGG zet momenteel een systeem op poten om de hierboven vermelde problemen rond de bijdragen
op verpakkingen voor het jaar 2018 recht te zetten. Om een goede opvolging te verzekeren, vragen wij u
om ons binnen de 20 dagen volgende gegevens te bezorgen in een e-mail naar
VHBverpakk@fagg.be (graag afzonderlijke e-mails voor 2018 en 2019) over:
a) De kwartaalaangiften van 2018. Gebruik hiervoor de Excel-template die u terugvindt op onze
website (https://www.fagg.be/nl/items-HOME/bijdragen) bij “Controle op de geneesmiddelen en
template kwartaalaangifte”.
Vul zeker volgende gegevens in:




Naam van de bijdrageplichtige
Facturatiegegevens (incl. BTW-nummer)
Aantal verpakkingen per periode en per tarief

Het Excel-bestand berekent automatisch het verschuldigde bedrag.
U vindt een nieuwe template voor de aangiften voor het jaar 2019 op de website van het FAGG.
b) Het detail (aantal verpakkingen, tarief, betaald bedrag, belastbare periode, bijdrageplichtige) van
alle aan het FAGG betaalde bedragen in 2018 en het eerste kwartaal van 2019, waarbij
geen u gestructureerde mededeling heeft vermeld, op volgende rekeningen:



Rekening 1: BE81 6790 0219 4624 (of de inmiddels afgesloten rekening BE57 1106 0013 1035)
Rekening 2: BE87 6790 0015 4994 (of de inmiddels afgesloten rekening BE46 1106 0013 1136)
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c)

Uw betalingsbewijzen

d) Het rekeningnummer waarop het FAGG onterecht betaalde bijdragen kan terugbetalen.
e) Uw contactgegevens
Omdat het over een groot aantal klanten gaat, kan de rechtzetting even op zich laten wachten. Het FAGG
garandeert dat het na analyse van de gegevens – en als het over de juiste gegevens beschikt – alle
onterecht betaalde bedragen terugbetaalt.
Na de analyse ontvangt u een bericht met de te betalen bedragen en het rekeningnummer waarop u kunt
betalen, of het bedrag dat het FAGG u zal terugbetalen.
Opgelet: u mag geen onterecht betaalde bedragen aftrekken van de jaarlijkse bijdrage(n) die u nog
verschuldigd bent. Elke betaling van de jaarlijkse bijdrage op verpakkingen moet het vermelde bedrag en
de gestructureerde mededeling op het betalingsverzoek bevatten.
Tot slot herinnert het FAGG eraan om altijd een goed onderscheid te maken tussen de
rekeningnummers waarop u de bijdragen moet storten. De bedragen gestort op rekening 1 worden
gebruikt voor de financiering van de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO), het
analyselaboratorium van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). De bedragen gestort op rekening 2
worden gebruikt voor de financiering van het FAGG. Als u uw bijdrage op een foutief rekeningnummer
stort, blijft u die verschuldigd.
Hebt u bijkomende vragen of opmerkingen? Stuur ze in een e-mail naar VHBverpakk@fagg.be.
Met vriendelijke groeten

Afdeling Budget & Beheerscontrole
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