BELASTING OP NACHTWINKELS
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 23 december 2019

Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn van zes jaar eindigend op 31
december 2025, wordt een openingsbelasting en een jaarlijkse belasting geheven op
nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Zandhoven.
Voor de toepassing van dit reglement, moet er onder nachtwinkels verstaan
worden, elke winkel die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en
tussen 21.00 en 7.00 uur open is.

Artikel 2.
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 3.
De openingsbelasting is vastgesteld op 6.000,00 euro en verschuldigd bij
elke opening of wijziging van uitbating van een nachtwinkel.
De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 500,00 euro
per nachtwinkel.
De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Zij zijn
verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de aanvangs- of stopzettingsdatum van
de economische activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar.
De jaarlijkse belasting gaat in volgend op het jaar van inkohiering van
de openingsbelasting, of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van
huidig belastingreglement.
Er wordt geen korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden
dan ook.

Artikel 4.
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Bij gebrek van aangifte of bij onvolledigheid hiervan wordt van ambtswege een
belasting geheven op basis van elementen waarover het gemeentebestuur beschikt.

Artikel 5.
De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan alsmede de eigenaar van het
pand zijn ertoe gehouden voorafgaandelijk aan elke economische activiteit aangifte
hiervan te doen bij het gemeentebestuur.
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Ze zijn verplicht alle nodige documenten en vergunningen voor te leggen op eerste
verzoek van het gemeentebestuur. Ze worden eraan gehouden de eventuele controle
van hun verklaring mogelijk te maken.
Teneinde de belasting te heffen, stuurt het gemeentebestuur naar alle nachtwinkels
in uitbating een aangifteformulier dat binnen de door het gemeentebestuur
vastgestelde periode dient ingevuld, ondertekend en teruggestuurd te worden.

Artikel 6.
Bij gebrek aan aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige
aangifte vanwege de belastingplichtige wordt een proces-verbaal van vaststelling van
economische activiteit opgesteld. De vaststelling van economische activiteit zal
geschieden door een beëdigd ambtenaar die daartoe een proces-verbaal opstelt. Dit
proces-verbaal van vaststelling van economische activiteit wordt gelijkgesteld met
vaststelling van opening van een nachtwinkel of exploitatie ervan.
Indien om welke reden ook, de belastingplichtige geen aangifteformulier ontvangen
heeft, is deze jaarlijks ertoe gehouden voor 1 maart van het belastingjaar op eigen
initiatief het gemeentebestuur te informeren.

Artikel 7.
In geval van tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de zaak omwille
van een sanctie opgelegd door daartoe bevoegde overheden, kunnen de
belastingplichtigen op geen enkele schadeloosstelling aanspraak maken.

Artikel 8.
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 9.
De beëdigde aangestelden van het gemeentebestuur zijn gemachtigd alle inbreuken
op deze verordening vast te stellen.
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