Belastingreglement op frituur- en andere verkoopkramen opgesteld op privaat domein, op de openbare weg of op het openbaar domein

Datum vaststelling gemeenteraad
Geldigheidsduur

: 25/11/2013
: 01/01/2014-31/12/2019

Artikel 1: Heffingstermijn
De stad Brugge heft vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een jaarlijkse belasting op de
frituur- en andere verkoopskramen, opgesteld op:
-

privaat eigendom, inclusief de kramen die ook bereikbaar zijn van op de openbare weg,
de openbare weg,
het openbaar domein.

Artikel 2: Belastingplichtige en belastbare grondslag
§1. De belasting is verschuldigd door de exploitant van het verkoopkraam, ongeacht of de exploitatie met of
zonder vergunning gebeurt.
§2. De belasting is verschuldigd voor het innemen van een vaste standplaats gelegen op privaat domein,
langs de openbare weg en/of op het openbaar domein.
§3. De belasting wordt per standplaats en per verkoopkraam gevestigd voor het volledige jaar.

Artikel 3: Tarief
§1. De belasting voor de verkoopkramen opgesteld op privaat eigendom, op de openbare weg of op het
openbaar domein bedraagt:
Aanslagjaar
Forfaitair tarief

2014
€ 4.433

2015
€ 4.544

2016
€ 4.658

2017
€ 4.774

2018
€ 4.893

2019
€ 5.015

§2. Voor stopzettingen in de loop van een aanslagjaar wordt de belasting vastgesteld in twaalfden van de
voormelde bedragen pro rata het aantal maanden exploitatie in het aanslagjaar. De maand waarin de
stopzetting gebeurt wordt nog als een volle maand meegerekend.
§3. Voor nieuwe vestigingen of overnames tijdens het aanslagjaar wordt de belasting vastgesteld in
twaalfden van de voormelde bedragen pro rata het aantal maanden exploitatie in het aanslagjaar. De
maand waarin de exploitatie begint of de maand waarin een overname gebeurt wordt als een volle
maand meegerekend.

Artikel 4: Vrijstelling
De belasting is niet verschuldigd op:
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-

de exploitanten van frituur- en andere verkoopkramen die onder het toepassingsgebied vallen van de
belastingverordening op het gebruik van de openbare weg en/of openbaar domein naar aanleiding van
het occasioneel gebruik voor commerciële evenementen en activiteiten.

-

de exploitanten van frituur- en andere verkoopkramen die onder het toepassingsgebied vallen van het
gemeentelijk reglement houdende toewijzing van de vaste standplaatsen op het openbaar domein.

Artikel 5: Algemene bepalingen betreffende de inkohiering, vestiging, invordering en de
bezwaarprocedure van de belasting
§1. De belasting zal geschieden bij wijze van een kohier overeenkomstig de bepalingen en voorschriften
van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd door de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari
2012.
§2. De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van verzending van het
aanslagbiljet. De bepalingen inzake de verwijl- en moratoriuminteresten zijn op deze belasting van
toepassing zoals vermeld in het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.
§3. De belastingschuldige kan een bezwaar indienen conform de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008 en latere wijzigingen. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en met redenen omkleed zijn en
schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de
kennisgeving van de aanslag.
§4. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en zijn latere wijzigingen,
zijn de bepalingen van titel VII, (vestiging en invordering van de belastingen) hoofdstukken 1
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en
met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist,) van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 6: Inwerkingtreding
§1. Deze verordening treedt in werking vanaf 1 januari 2014 en is geldig tot en met 31 december 2019.
§2. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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