
 

Uittreksel uit de notulen van

Gemeenteraad van 28 mei 2020

details van de aanwezigheden en stemming

op www.zedelgem.be/lokaal-bestuur-zedelgem

Financiën – Gemeentebelastingen - Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Aanslagjaar 2020 – 

Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven - beslissing
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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:

Wettelijk kader

-   artikel 41, 162 en 170 § 4 van de grondwet

-   artikelen 40 en 41. 14° van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017

-   decreet d.d. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012

-   omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit

-   Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken (en latere wijzigingen)

Aanleiding

-   het vaststellen van de gemeentelijke belastingreglementen is de bevoegdheid van de gemeenteraad 

-   de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven is goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 

november 2019

-   principiële beslissing van het college van burgemeester en schepen d.d. 12 mei 2020

Procedure

-   principiële beslissing college van burgemeester en schepenen

-   goedkeuring beslissing door de gemeenteraad

-   bekendmaking op de gemeentelijke website

Adviezen

INTERN

eigen dienst: positief

Krediet

Exploitatie - ontvangsten

algemene rek. beleidsitem kostenplaats actie bedrag

7380000 002000    

Motivering

-   In de algemene gemeentebelasting voor gezinnen en bedrijven werden bepalingen eigen aan de AGB-

bedrijven vastgelegd

-   In artikel 8 §1 werd bepaald dat de belastingplichtigen ertoe gehouden zijn, ongeacht of zij er al dan niet toe 

werden uitgenodigd, aangifte te doen ten laatste op 31 mei van het aanslagjaar

-   voor het aanslagjaar 2020 is het de eerste maal dat deze aangifte moet gebeuren, de periode van aangifte komt 

ten midden in de periode van maatregelen van Covid-19

-   het is billijk deze termijn  van indienen aangifte voor het aanslagjaar 2020 te verlengen naar 31 oktober 2020

-   door deze verlenging komt de inkohiering van de aanslagen niet in het gedrang 

Dossierstukken

-   gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2019

-   beslissing van burgemeester en schepenen d.d. 12 mei 2020

Besluit

Artikel 1.-  Voor aanslagjaar 2020 wordt de aangifteplicht zoals vermeld in artikel 8 § 1 van de 

gemeentebelasting voor gezinnen en bedrijven, gemeenteraadsbeslissing d.d.  28 november 2019, verlengd tot 31 

oktober 2020.

Artikel 2.- Het belastingreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286, 287 en 288 van het 

decreet lokaal bestuur.

Artikel 3.- De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
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