AANGIFTEFORMULIER
BELASTING OP MOTOREN
AANSLAGJAAR 2018

Gemeente Londerzeel
Afdeling Financiën
Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel
052 31 50 65
financien@londerzeel.be

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier breng je het College van burgemeester en schepenen op de hoogte van de motoren
gebruikt voor de exploitatie op grond van de belastbare motorenkracht tijdens het jaar voorafgaand aan
het aanslagjaar.
Stuur deze aangifte vóór 11 oktober 2018 naar Gemeente Londerzeel - afdeling Financiën of mail deze
naar financien@londerzeel.be. Je kan deze ook afgeven tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het
Administratief Centrum.

Jouw gegevens
Benaming en ondernemingsnummer: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Ligging belast goed: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Motoren
Vervolledig de gegevens m.b.t. aanslagjaar 2018
Let op: het betreft de toestand en de belastbare motorenkracht tijdens het jaar voorafgaand aan het
aanslagjaar (di. 2017).
Aantal maanden verschuldigd: ……………………………………………………………………………………………
Aantal kilowatt: ……………………………………………………………………………………………

Opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening
Ik verklaar deze aangifte voor echt.

Naam en functie
Datum

Handtekening
|

|

|

|

Meer info?
Uittreksel uit de beslissing van de gemeenteraad van 23 december 2014:
Er wordt voor de dienstjaren 2015 t.e.m. 2018 een belasting geheven van 30 euro per eenheid en
per breuk van kilowatt gevestigd op de motoren gebruikt voor nijverheid-, landbouw- en
handelsdoeleinden, evenals op deze gebruikt door de beoefenaars van vrije beroepen, ongeacht de
krachtbron welke deze in beweging brengt.
De belasting slaat dienvolgens om op de elektromotoren, de stoommachines, de
verbrandingsmotoren, de waterturbines, enz.
De belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingplichtige voor de exploitatie van zijn
inrichting of haar bijgebouwen gebruikt;
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem,
behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden
teruggestuurd.
De belastingplichtige is verplicht om de eventuele controle van zijn aangifte te vergemakkelijken,
onder meer inlichtingen en documenten te verstrekken die van hem daartoe worden gevraagd. Bij
gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige,
onnauwkeurige aangifte, vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve
ingekohierd.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met 25% ingeval van een eerste
nalatigheid en met 50% ingeval van een opeenvolgende nalatigheid. Het bedrag van deze
verhoging wordt ook ingekohierd.
Raadpleeg het volledige reglement via www.londerzeel.be/belasting-motoren.
Bescherming van persoonsgegevens en privacy
Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te
verwerken in het kader van de verwerking van de aangifte in het kader van de belasting op motoren volgens de
richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie
over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.
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