BELASTING 2014 - 2018: BELASTING OP TABAKSZAKEN
Art. 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018, periode telkens van 1 januari tot 31
december, wordt een belasting geheven op de tabakszaken die al dan niet
doorlopend geopend zijn tussen 21 en 7 uur.
Art. 2. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon, die de zaak
uitbaat.
Art. 3. De belasting wordt vastgelegd op 2.500 € per jaar en per inrichting in de gemeente
gevestigd tijdens het belastingsjaar.
Art. 4. De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig het decreet
van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28.05.2010 en
17.02.2012.
Art. 5. De belasting dient betaald binnen de twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet. Wanneer de belasting niet is betaald binnen deze termijn, worden de
regels toegepast overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving ter zake.
Art. 6. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en Schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet, op straffe van
nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet,
op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Bezwaarschriften kunnen onder zelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn
worden ingediend via een duurzame drager (elektronische informatiedrager, fax of email).
Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal
daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien dagen na de indiening van het
bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in
voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel
beheerder. De ontvangstmelding kan via een duurzame drager worden gestuurd.
Art. 7. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet , 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
(aanslagtermijnen), 7 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting
waaronder de nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de
schatkist, strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de art.
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.
Art. 8. Afschrift van onderhavig raadsbesluit zal ingevolge de doorzendplicht aan de Heer
Gouverneur der Provincie worden overgemaakt.

