OPPERSTRAAT 31
1770 LIEDEKERKE
TEL. 053 64 55 11
FAX 053 64 55 09
www.liedekerke.be

LIEDEKERKE

GEMEENTEBESTUUR

NDC 484.258

Belastingen — Aanslagjaar 2017
Kohierbelasting bank- en financieringsinstellingen en bankautomaten

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2016-12-15
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2016-12-22
Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.
Artikel 1.
Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven
op de bank- en financieringsinstellingen en de bankautomaten gevestigd of geïnstalleerd op het grondgebied
van de gemeente.
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar wordt in
aanmerking genomen.
Artikel 2.
§ 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt
onder bank- en financieringsinstelling verstaan: elke
instelling, hoofdzetel of bijhuis toegankelijk voor het
publiek en die hoofdzakelijk deposito-, financierings-,
krediet-, spaar- of wisselverrichtingen uitvoeren.
§ 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt
onder bankautomaat verstaan: elke toestel dat op de
openbare weg of elke plaats voor het publiek toegankelijk, kan gebruikt worden en dat toelaat geldopnemingen
en/of deposito- of betaalverrichtingen uit te voeren.

Artikel 5.
De belasting is verschuldigd door de uitbater, door de
natuurlijke persoon of de rechtspersoon onder wie zijn
handelsnaam, logo of embleem of in zijn instelling het
toestel wordt uitgebaat of bij gebreke hiervan door de
eigenaar van de instelling of het toestel.
Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.
Artikel 6.
De belasting wordt vastgesteld op:
1° 2 250 euro per bank- of financieringsinstelling;
2° 750 euro per bankautomaat.
Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag.
Artikel 7.
Het gemeentebestuur verzamelt de elementen voor de
vaststelling van de belasting.
De op 1 januari van het aanslagjaar bestaande toestand
wordt in aanmerking genomen.
Hoofdstuk 6 — Invordering.

Artikel 3.
De belasting is niet verschuldigd voor:
1° de instellingen die geen twee loketten hebben én
geen twee personen met een bediendencontract tewerkstellen;
2° de kantoren van notarissen, verzekeringsagenten en
makelaars.
De op 1 januari van het aanslagjaar bestaande toestand
wordt in aanmerking genomen.
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.
Artikel 4.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2017.
De belasting is verschuldigd voor heel het jaar.
Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.

GEMEENTEBESTUUR LIEDEKERKE

Artikel 8.
De belasting wordt opgenomen in een kohier.
Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen.
Artikel 9.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belasting, voor zover
hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.
Artikel 10.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2017.
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Artikel 11.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit
zal binnen een termijn van twintig dagen aangetekend
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worden verzonden naar de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant, voor kennisgeving.

