REGLEMENT

Gemeenteraad van 28-11-2013

BELASTING OP DE BRANDSTOFDISTRIBUTIEAPPARATEN
Artikel 1
Er wordt voor de dienstjaren 2014 tot en met 2020 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de
brandstofdistributieapparaten welke op het grondgebied van de gemeente langs de openbare weg zijn
opgesteld, al dan niet op privé-terrein, en gebruikt worden tot bevoorrading van aanrijdende motorvoertuigen.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het apparaat. De houder is hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de belasting.
Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld op 37,50 euro per jaar en per vast toestel.
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd ongeacht de datum waarop de toestellen in
gebruik worden genomen, of de ingebruikname wordt stopgezet.
Artikel 4
Worden van de belasting vrijgesteld:
a)
toestellen die niet gebruikt worden voor publieke bevoorrading;
b)
toestellen in privé-eigendom geplaatst, wanneer geen enkele aanduiding naar buiten is aangebracht
die wijst op brandstofverkoop, en deze toestellen niet gebruikt worden voor de bevoorrading van
aanrijdende motorvoertuigen.
Artikel 5
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk
ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum, moet worden teruggestuurd.

dienst financiën

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen is gehouden om uiterlijk op 31 december
van het belastingjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te
stellen.
Artikel 6
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door
het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7
Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 5 gestelde termijn, of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van
deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgende op de datum van de verzending van
de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een
periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij
overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te
berokkenen.
Artikel 8
De ambtshalve geheven belastingen, vastgesteld en ingekohierd in toepassing van artikel 7 van dit reglement,
worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan het dubbel van de verschuldigde belasting. Het bedrag van
deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.
Artikel 9
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aanslagbiljet. De belasting moet betaald
worden binnen de twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.
Artikel 10
De belastingplichtigen kunnen bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
De bezwaren moeten, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, worden ondertekend en
gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf
de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn
vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 11
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen van de
Hoofdstukken I, III, IV, en VI tot IXbis van titel VII van het wetboek van inkomstenbelastingen, en de artikelen
126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing, voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 12
Deze verordening wordt voor kennisneming toegezonden aan de toezichthoudende overheid.

