
 

GEMEENTEBESTUUR VAN  ANDERLECHT
FINANCIEN-DIENST BELASTINGEN
Raadsplein, 1
Tel. :02/558.09.09
Fax: 02/522.11.93

BELASTING OP DE BEDRIJVEN DIE TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR 
TEGEN VERGOEDING TER BESCHIKKING STELLEN

AANGIFTE – DIENSTJAAR 2016

Mevrouw, Mijnheer,
In  toepassing  van  het  reglement  gestemd door  de  Gemeenteraad op  19  juni  2014,   betreffende de belasting  op  de bedrijven  die 
telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding ter beschikking stellen,  verzoeken wij u deze aangifte behoorlijk ingevuld en ondertekend 
BINNEN DE TWEE WEKEN na ontvangst, naar bovenvermeld adres terug te sturen.

Belasting adres : ( 1 )

…........................................................................................................................................................................................................................
 
Bedrijfsgegevens     :    ( 1 )

◘  Benaming en rechtsvorm: ( 1 )..................................................................................................................................................................
 
◘  Naam van de uitbater /zaakvoerder:( 1 )...................................................................................................................................................

◘  Adres van de uitbater /zaakvoerder : ( 1 )...............................................................................................................................................

◘  Ondernemings of BTW nr :( 1 ).............................................................................

◘  Naam van de eigenaar van de handelszaak OF van het gebouw : ( 1 )…...............................................................................................

◘  E-MAIL …..................................................................TEL / FAX / GSM …...........................................................

◘  Datum van de toelating  tot vestiging van de handelszaak: ( 1 )..................................................

Verplichte bij te voegen documenten ( 1 )

► Handelsregisternummer OF ondernemingsnummer ( 1 ). 

► Kopie van de stedenbouwkundige vergunning ( 1 )

► Kopie van de statuten ( 1 )

Oprecht en waar verklaard, op  ( datum ) ( 1 ) : …......./........../..........

●Hoedanigheid van de aangever : ( 1 )..........................................................................................................................................................

 stempel van het bedrijf                                                                                                      handtekening van de aangever ( 1 )

( 1 ) VERPLICHT OP STRAFFE VAN NIETIGHEID                                                              uittreksel uit het reglement op KEERZIJDE 



REGLEMENT

Artikel 1 : Definitie

Voor de toepassing van het huidig reglement, moet er onder telecommunicatieapparatuur verstaan worden, elk toestel dat de overdracht, het uitzenden of ontvangen toelaat van  
tekens,  signalen,  geschriften,  beelden,  geluiden  of  andere  gegevens  van  welke  aard  ook,  per  kabel,  door  middel  van  radiogolven,  optische  signalisatie  en  andere  
elektromagnetische systemen.
De openingsuren en de andere voorwaarden zijn opgenomen in het gemeentelijk reglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 maart 2010 rekening houdend met een  
ononderbroken wekelijkse rustperiode van 24.00 uur (cf. art. 8 van de wet van 10.11.2006).    

Artikel 2 : Belastingsgrondslag

Er wordt een openingstaks en een jaarlijkse taks geheven op bedrijven, gelegen op het grondgebied van Anderlecht, waarvan de activiteit erin bestaat tegen vergoeding één of  
meerdere telecommunicatieapparaten ter beschikking te stellen en dit voor de dienstjaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.

Artikel 3 : Aanslagvoet van de belasting

De  aanslagvoet  van  de  openingstaks  is  vastgesteld  op  12.500,00  euro en  is  verschuldigd  bij  elke  opening  van  een  nieuwe  handelsactiviteit  van  een  bedrijf  dat  
telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding ter  beschikking stelt.  Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met  een nieuwe handelsactiviteit.  De openingstaks is een  
eenmalige belasting.

De aanslagvoet van de  jaarlijkse taks is vastgesteld op 2.000,00 euro voor ieder agentschap of bijkantoor gelegen op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. De  
openingstaks en jaarlijkse taks zijn verschuldigd voor het gehele burgerlijke jaar ongeacht de stopzetting van economische activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar van  
de inkohiering.

De jaarlijkse taks gaat in volgend op het jaar van de inkohiering van de openingstaks, of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van huidig belastingsreglement. Er wordt  
geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan voor welke reden dan ook.

Artikel 4 : Belastingplichtigen

De belasting is solidair en ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan en de eigenaar van het pand waar de economische activiteit wordt  
gehouden.
Artikel 5 : Aangifte

De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan en de eigenaar van het pand zijn ertoe gehouden voorafgaandelijk aan elke economische activiteit aangifte hiervan te doen 

bij de gemeentelijke overheid.

Teneinde de belasting te heffen, stuurt het gemeentebestuur naar alle bedrijven in uitbating waarvan de conformiteit met het geheel van de geldende wetgeving is vastgesteld  
een aangifteformulier dat binnen de door de gemeentelijke overheid vastgestelde periode dient ingevuld, degelijk ondertekend en teruggestuurd te worden samen met de  
eensluidende afschriften van de noodzakelijke attesten.
De belastingplichtige moet vrije toegang verlenen tot de al dan niet bebouwde onroerende  goederen
die een belastbaar element kunnen vormen of bevatten of waar een belastbare aktiviteit wordt uitgeoefend,  aan het lid of de leden van het gemeentepersoneel aangeduid door  
het college van burgemeester en schepenen bevoegd om een controle een onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met het reglement.
Iedereen die beschikt over boeken en bescheiden die noodzakelijk zijn voor de vestiging van de belasting is verplicht om die zonder verplaatsing voor te leggen op verzoek van  
het lid of de leden van het gemeentepersoneel aangeduid door het college.
Bij gebrek aan aangifte binnen het vastgesteld termijn in het reglement en in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte zal de belastingplichtige van ambtswege  
belast worden volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt. 
Vooraleer wordt overgegaan tot vestiging van de ambtshalve belasting brengt het gemeentebestuur
de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte  van de redenen waarom gebruik gemaakt wordt van deze procedure, de elementen waarop de belasting is  
gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending van kennisgeving, om zijn opmerkingen  
schriftelijk mee te delen. De belasting mag niet worden gevestigd vóór die termijn verstreken is.
In geval van ambtswege inkohiering wordt de verschuldigde belasting verhoogd met het bedrag dat gelijk is aan het dubbele van de verschuldigde belasting.
De inbreuken op huidig reglement worden vastgesteld door het lid of de leden van het gemeentepersoneel aangeduid door het college en die bevoegd zijn  om een controle of  
een onderzoek in  te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van het belastingreglement en zijn diverse bepalingen. 
De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijs van het tegendeel.

Artikel 6 : Schadeloosstelling

In geval van tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de zaak omwille van een sanctie van het college van burgemeester en schepenen krachtens artikel 119 bis van de  
Nieuwe gemeentewet, kunnen de belastingplichtigen op geen enkele schadeloosstelling aanspraak  maken.

Artikel 7 : Wijziging of stopzetting

Elke wijziging of  stopzetting van economische activiteit  dient  onder  verantwoordelijkheid  van de belastingplichtigen onmiddellijk  en per  aangetekend schrijven te  worden  
meegedeeld aan het gemeentebestuur.

Artikel 8 : Vrijstelling

Zijn  vrijgesteld van belasting, de bedrijven die universele  diensten,  zoals  bepaald in artikel  84 van de wet  van 21 maart  1991 betreffende de hervorming van sommige  
economische overheidsbedrijven, verzekeren en die de hoedanigheid van operator kunnen rechtvaardigen in naleving van de wet van 21 maart 1991.

Artikel 9 : Inning

Onderhavige belasting zal via een kohier ingevorderd worden. De belasting dient binnen de twee maanden na het zenden van het uittreksel betaald te worden.  

Artikel 10 : Bezwaar

De belastingplichtige of  zijn  vertegenwoordiger  kan tegen een de belasting of  een belastingverhoging een bezwaarschrift  indienen bij  het  college van burgemeester  en  
schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en met reden omkleed zijn en, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te  
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet.
Als de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift uitdrukkelijk gevraagd heeft, dan zal hij worden uitgenodigd op een hoorzitting in een termijn van te  
minste vijftien kalenderdagen vóór de dag van de hoorzitting.
De aanwezigheid op de hoorzitting moet schriftelijk door de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger ten minste zeven kalenderdagen vóór de dag van de hoorzitting  aan het  
college of aan het  personeelslid daartoe  door het college aangeduid bevestigd worden.

Artikel 11.

Het huidige reglement vervangt , vanaf zijn invoegetreding, het  belastingreglement op  de bedrijven die telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding ter beschikking stellen. 
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 20 september 2012.
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