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OPENBARE ZITTING
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Vaststelling gemeentebelasting op de bank- en financieringsinstellingen voor
de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.
Aanleiding, feiten en context




De financiële toestand van de gemeente en de noodzaak om het budget van
de gemeente in evenwicht te houden.
Het is noodzakelijk gemeentebelastingen in te voeren om het evenwicht van
het budget te verzekeren.
Bank- en financieringsinstellingen brengen extra risico’s met zich mee en
vergen extra toezicht qua veiligheid.

Relevante documenten


De gemeenteraadsbeslissing d.d. 19 december 2016 houdende de
vaststelling van de gemeentebelasting op de bank- en
financieringsinstellingen voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019.
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Juridisch kader







Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en later
wijzigingen.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 d.d. 15/02/2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit.
Het bestuursdecreet d.d. 7 december 2018.
Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.
De artikelen 41, 162 en 170 § 4 van de grondwet.

Publieke stemming:
Met 16 stemmen voor (Karolien Damman, Ronny Vierstraete, Stefaan Vercooren, Rik
Waeyaert, Toon Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Luc Vandermeersch,
Jelle Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Jan
Stoens, Laurens Vandewalle, Dries Uyttenhove), 5 onthoudingen (Rita Tyvaert,
Steven Provoost, Mark Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt)
Besluit
AANSLAGJAREN EN BELASTBAAR FEIT
Artikel 1.- Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, ten voordele van de
gemeente Kortemark, een gemeentelijke kohierbelasting geheven op de bank- en
financieringsinstellingen die zich bevinden op het grondgebied van de gemeente
Kortemark.
Artikel 2.- Wordt voor de toepassing van deze belasting als dusdanig aangezien, elke
bank-, financierings-, kredietinstelling, spaarbank of wisselkantoor en alle andere
inrichtingen die zich met dergelijke bank- of financieringsactiviteiten inlaten, hun
agentschappen, bijkantoren.
BELASTINGSPLICHTIGE
Artikel 3.- De belasting is verschuldigd door de rechtspersonen (de hoofdzetel),
onder wiens handelsnaam de hierboven vernoemde instellingen, agentschappen of
bijkantoren worden geëxploiteerd, op 1 januari van het belastingjaar.
TARIEF
Artikel 4.- Het bedrag van de belasting wordt forfaitair vastgesteld op 600 euro per
bank-, financierings-, kredietinstelling, spaarbank, wisselkantoor, in het algemeen per
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inrichting die zich met dergelijke bank- of financieringsactiviteiten inlaat, per
agentschap of bijkantoor.
AANGIFTEPLICHT
Artikel 5.- Ieder belastingplichtige moet aangifte doen door middel van het formulier
dat door het gemeentebestuur zal bezorgd worden. De aangiftetermijn zal tenminste
dertig dagen bedragen. De belastingplichtige moet de aangifte terugsturen voor de in
het formulier vermelde datum.
In het aangifteformulier wordt een opgave gedaan waar de belastbare instellingen
zich bevinden op 1 januari van het aanslagjaar.
Indien de exploitatie aanvangt of overgenomen wordt moet aangifte gedaan worden
binnen de maand na de aanvang of overneming van de exploitatie. De
aangifteformulieren worden, op verzoek, door het gemeentebestuur ter beschikking
gesteld. Van de verandering van de houder of van de definitieve stopzetting van de
bedrijvigheid dient binnen de maand aangifte te worden gedaan bij het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 6.- Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de belasting
ambtshalve ingekohierd.
In geval van niet aangifte, bij onjuiste of laattijdige aangifte wordt de belasting
vermeerderd met een belastingverhoging. Bij een eerste inbreuk, wordt een
belastingverhoging van 10% toegepast. In de andere gevallen wordt bij een inbreuk
een belastingverhoging van 25% toegepast.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen, aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen volgend op de datum
van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden
ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het
aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de
belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te
berokkenen.
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Artikel 7.- Deze beslissing wordt bekend gemaakt en gepubliceerd overeenkomstig
artikel 286 e.v. van het decreet lokaal bestuur.

Aldus gedaan in zitting van 18 november 2019
Namens de Gemeenteraad:
Algemeen Directeur

Voorzitter Gemeenteraad

Sara De Meyer

Ronny Vierstraete
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