Belasting op nachtwinkels en private
bureau’s voor telecommunicatie
aanslagjaren
Goedgekeurd op gemeenteraad van 10 december 2019
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020, voor een termijn eindigend op 31 december 2025wordt er zowel een
openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels en op private bureaus voor
telecommunicatie gelegen op het grondgebied van Nijlen.

Artikel 2
Voor de toepassing van het reglement moet er onder nachtwinkel verstaan worden ‘elke winkel die in algemene
voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 21.00 en 07.00 uur open is’. Onder een privaat bureau voor
telecommunicatie wordt begrepen ‘iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van
telecommunicatiediensten’.

Artikel 3
De openingsbelasting is een éénmalige belasting die vastgesteld is op 6.600,00 euro en verschuldigd bij elke
opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie. Elke
wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. De aanslagvoet van de jaarlijkse
belasting is vastgesteld op 1.650,00 euro per nachtwinkel en 1.650,00 euro per privaat bureau voor
telecommunicatie. De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar
van de handelszaak, de uitbater ervan en de eigenaar van het pand waar de economische activiteit wordt
uitgeoefend. Zij zijn verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de aanvangs-of de stopzettingsdatum van de
economische activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar is. De jaarlijkse belasting gaat in volgend op
het jaar van aanrekening van de openingsbelasting, of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van
huidig belastingreglement; Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden dan
ook.

Artikel 4
De gemeente vordert de jaarlijkse belasting in door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De openingsbelasting wordt contant ingevorderd
na ontvangst van het aangifteformulier. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na
verzending van het aanslagbiljet. De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan en de eigenaar van het pand
waar de economische activiteit wordt uitgeoefend zijn ertoe gehouden voorafgaandelijk aangifte te doen bij het
college van burgemeester en schepenen. De gemeente stuurt hiervoor een aangifteformulier op. Het niet
ontvangen van een dergelijk aangifteformulier ontslaat de gebruiker niet van zijn aangifteplicht, uiterlijk in
te dienen op 31 december van het aanslagjaar.

Artikel 5
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt
de
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt,
onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

Artikel 6
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 7
In geval van tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de zaak omwille van een sanctie, kunnen de
belastingplichtigen op geen enkele schadeloosstelling aanspraak maken.

Artikel 8
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van gemeentebelastingen gebeurt volgens de
modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008en latere wijzigingen en aanvullingen.

