Belasting op nachtwinkels

Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019

Artikel 1: Grondslag
Het gemeentebestuur heft voor de periode van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025,
zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting op nachtwinkels gelegen op het grondgebied
van Aalter.
Artikel 2: Definitie
Voor de toepassing van dit reglement moet onder nachtwinkels worden verstaan: “Elke winkel die in
algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 18.00 uur en 7.00 uur open is”,
zoals bedoeld in artikel 6 van de wet van 10 november 2006 en latere wijzigingen, betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening en ongeacht of alle verplichtingen en
beperkingen voortvloeiend uit die wet door de nachtwinkel gerespecteerd zijn.
Artikel 3: Tarief
Volgende tarieven zijn van toepassing per nachtwinkel:
▪ Openingsbelasting: 6.000 euro
▪ Jaarlijkse belasting: 1.500 euro
Artikel 4: Bijzonder bepalingen:
§1. Volgende bepalingen zijn van kracht voor de openingsbelasting en de jaarlijkse belasting:
▪ Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
▪ De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Zij zijn verschuldigd voor het
ganse jaar, welke ook de aanvangsdatum, datum van stopzetting van de economische
activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar is.
▪ Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan.
§2. Volgende bepaling is van kracht voor de openingsbelasting:
▪ De openingsbelasting dient eenmalig betaald te worden en is verschuldigd bij elke opening
van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel zoals gedefinieerd in artikel 1 van dit
reglement.
§3. Volgende bepalingen zijn van kracht voor de jaarlijkse belasting:
▪ Gaat in volgend op het jaar van inkohiering van de openingsbelasting.
Artikel 5: Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel.
Artikel 6: Aangifte
De eigenaar van de onderneming en de uitbater van de nachtwinkel zijn ertoe gehouden
voorafgaandelijk aan elke economische activiteit aangifte hiervan te doen bij het gemeentebestuur. Zij
zijn verplicht alle nodige documenten en vergunningen voor te leggen op eerste verzoek en de
eventuele controle van hun verklaring mogelijk te maken.
Teneinde de belasting te heffen stuurt het gemeentebestuur naar elke nachtwinkel in uitbating een
aangifteformulier dat binnen de door het gemeentebestuur vastgestelde periode behoorlijk dient
ingevuld, ondertekend en teruggestuurd te worden.
Indien, om welke reden dan ook, de belastingplichtige geen aangifteformulier ontvangen heeft, is deze
er jaarlijks toe gehouden voor 1 maart van het belastingjaar - op eigen initiatief - het gemeentebestuur
te informeren.

Artikel 7: Wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door middel van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt
door het college van burgemeester en schepenen. Bij gebreke van aangifte of bij onvolledigheid
hiervan wordt van ambtswege een belasting geheven op basis van de elementen waarover het
gemeentebestuur beschikt.
Artikel 8: Wijziging of stopzetting
Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de
belastingplichtigen onmiddellijk te worden meegedeeld aan het gemeentebestuur.
Artikel 9: inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
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