REGLEMENT

Gemeenteraad van 28-11-2013

BELASTING OP DE VOERTUIGEN BESTEMD VOOR DE EXPLOITATIE VAN EEN TAXIDIENST
Artikel 1
Er wordt voor de dienstjaren 2014 tot en met 2020 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de
voertuigen bestemd voor de exploitatie van een taxidienst.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de exploitant.
Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld op 450 euro per voertuig bestemd voor de exploitatie op de openbare weg op
1 januari van het belastingsjaar en op 250 euro voor een taxivergunning vanuit garage.
Zij wordt vermeerderd met 75 euro voor de voertuigen niet gemachtigd om op de openbare weg te stationeren
maar voorzien van radiotelefonie.
De bedragen vermeld in de voorgaande leden van dit artikel worden aangepast volgens de schommelingen
van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die
wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar
te delen door het indexcijfer van de maand december 2000.
Artikel 4
De belasting wordt ingevorderd bij wege van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5
Aan de belastingplichtige wordt kosteloos een aanslagbiljet toegezonden

dienst financiën

De belasting moet ten laatste betaald worden twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.
Artikel 6
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 7
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 8
Deze verordening wordt voor kennisneming toegezonden aan de toezichthoudende overheid.

