Aangifteformulier
August Nihoulstraat 13-15
3270 Scherpenheuvel
Telefoon 013 35 24 00
Fax 013 35 24 07

Tel. Belastingdienst :
Openingsuren: ma
di-vr
wo-do

013 35 24 24
09u-12u en 17u-20u
9u-12u
9u-12u en 14u-16u

Belasting op kampeerterreinen
aanslagjaar 2019
Contactpersoon:
Kris Vanhoof
Tel. 013 35 24 24
kris.vanhoof@scherpenheuvel-zichem.be

Naam

………………………………………………………………

Straat en nr.

………………………………………………………………

Postnr. en
gemeente

……………………………………………………………..

Ondergetekende verklaart op 1 januari 2019 uitbater te zijn van een kampeerterrein gelegen:
……………………………………………………………………………………………………………
Aantal kampeerplaatsen: …………………….

Rijksregisternummer/
Ondernemingsnummer

Naam en functie
………………………………………………..
Handtekening

Datum
Telefoon
Emailadres

Uittreksel uit het belastingreglement van 24.11.2016
Art. 1. Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de kampeerterreinen in
de zin van artikel 2, 3° van het decreet van 10.07.2008 betreffende het toeristische logies.
Art. 2. De belasting is verschuldigd door de exploitant.
Art. 3. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar volgens de toestand op 1 januari van het
aanslagjaar.
Art. 4. De belasting wordt vastgesteld op € 50,00 per kampeerplaats.
Art. 5. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door
het college van burgemeester en schepenen.
Art. 6. De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de
erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft
ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter
beschikking te stellen.
Art. 7. Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve ingekohierd worden op basis van gegevens
waarover de gemeente beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan 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 is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van
deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op
de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Art. 8. De ambtshalve ingekohierde belasting word verhoogd met een bedrag gelijk aan de belasting. Het bedrag van
deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 9. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

