Per post terug te sturen voor 31 december van
het aanslagjaar naar
Gemeentebelastingen stad Ninove
Stadhuis
Centrumlaan 100
9400 NINOVE
De postdatum geldt als referentiedatum

AANGIFTEFORMULIER – SOLIDARITEITSBIJDRAGE, BELASTING OP DE VOOR HET PUBLIEK
TOEGANKELIJKE RUIMTEN VAN COMMERCIELE VESTIGINGEN
AANSLAGJAAR 2018 - TOESTAND OP 01 JANUARI VAN HET AANSLAGJAAR
Formulier VOLLEDIG in te vullen IN DRUKLETTERS

NAAM BELASTINGPLICHTIGE OF NAAM BEDRIJF te
vervolledigen met rechtsvorm a.u.b. (BVBA, NV, CV,...)

Volledig (maatschappelijk) adres
Telefoonnummer/GSM-nummer
Faxnummer
E-Mailadres
Ondernemingsnummer

NAAM VESTIGING

Adres vestiging

Sector/aard bedrijvigheid (*)

Commerciële oppervlakte in m² (**)

Handelspand gelegen in zone 1, 2 (***) of daarbuiten

 Handelszaak (klein- of groothandel)
 Horeca en ontspanning
 Dienstverlening
 Ambacht
Vrij beroep – publiek toegankelijke ruimte
Vrij beroep – geen publiek toegankelijke ruimte

 Verdieping 0:
 Verdieping 1 en hoger:

m²
m²

 Zone 1
 Zone 2
 Buiten afgebakende kernwinkelgebieden

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het belastingreglement m.b.t. de solidariteitsbijdrage. Het belastingreglement kan u terugvinden op de website van de stad of aanvragen bij de financiële
dienst.
Gelieve uw aangifteformulier te ondertekenen ter bevestiging van een correcte opgave van gegevens:
Datum:
Handtekening en naam van de belastingplichtige of bestuurder/gevolmachtigde bedrijf:

2

Vul in:

(*) Sector/aard bedrijvigheid aanduiden: handelszaak (klein of groothandel), horeca en ontspanning,
dienstverlening (financiële en zakelijke diensten met inbegrip van uitzendkantoren), ambacht en vrije
beroepen.
Onder dienstverlener wordt verstaan eenieder die een erkenning als private dienstverlener in de pijlers
opleiding, advies, strategische advies en advies internationaal ondernemen van het Agentschap Innoveren en
Ondernemen Vlaanderen verkregen heeft. Onder uitbaters van vrije beroepen wordt verstaan elke natuurlijke
persoon of rechtspersoon die op intellectueel onafhankelijke wijze en onder eigen verantwoordelijkheid een
beroepsactiviteit uitoefent die hoofdzakelijk uit intellectuele prestaties bestaat, voorafgaande de vereidste
opleiding heeft gevolgd, tot permanente vorming is gehouden, onderworpen is aan een bij of krachtens de
wet opgericht tuchtorgaan en geen koopman is.
(**) Commerciële oppervlakte = elke ruimte vanaf toegangsdeur, die voor het publiek rechtstreeks of visueel
toegankelijk (bv. etalageruimten) is, uitgezonderd sanitaire ruimten, afgesloten opslagruimten en aparte
inkom- en traphallen.
Voor hotels wordt de ruimte, die voor alle gasten vrij toegankelijk is, zijnde het tavernegedeelte en de
receptie als commerciële ruimte beschouwd. Kamers en vergader-, seminariezalen en andere faciliteiten
vallen hier niet onder.
Voor commerciële vestigingen, die enkel en alleen maar of ook gevestigd zijn op de eerste verdieping of
hoger, wordt het basistarief gehalveerd voor de oppervlakten vanaf de eerste verdieping.

(***) Zones:
Zone 1
Centrumlaan
Marktstraat
Langemuntstraat
Oudstrijdersplein
Beverstraat
Biezenstraat
Lavendelstraat
Vuurkruiserstraat
Kaardeloodstraat

Huisnummer 2 tot en met 50 (hoek Bevrijdingslaan))
Huisnummer 1 tot en met 103 (2e rotonde/ hoek Onderwijslaan)
Volledig
Volledig
Volledig
Volledig
Huisnummer 1 tot en met 13
Huisnummer 2 tot en met 20
Volledig
Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat tot hoek Hendrik
Vangassenstraat
Huisnummer 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

Zone 2
Burchtstraat
Graanmarkt
Despauteerstraat
Oude Kaai
Geraardsbergsestraat
Vuurkruiserstraat
Kaardeloodstraat
Brusselstraat

Huisnummer 2 tot en met 36 (tot kapel)
Huisnummer 1 tot en met 31 (Hoek Onderwijslaan)
Volledig
Huisnummer 1
Huisnummer 1
Huisnummer 2 tot en met 70 (hoek Vuurkruiserstraat)
Huisnummer 1 tot en met 59 (hoek Savooistraat)
Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat, vanaf hoek Hendrik
Vangassenstraat
Volledig, exclusief nr. 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia
Huisnummer 2 tot en met 64
Huisnummer 1 tot en met 63

Tarieven:
De basisbelasting bedraagt voor commerciële vestigingen, gelegen in het afgebakend kernwinkelgebied
Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever Ninove:
zone 1
zone 2
-

Commerciële ruimten van
Commerciële ruimten van
Commerciële ruimten van
Commerciële ruimten van
Horeca en ontspanning
Dienstverlening

0 m² tot en met 99 m²
100 m² tot en met 199 m²
200 m² tot en met 399 m²
400 m² en meer

:
:
:
:
:
:

€
€
€
€
€
€

375,00
475,00
600,00
950,00
350,00
300,00

€
€
€
€
€
€

250,00
300,00
400,00
600,00
250,00
200,00

De basisbelasting bedraagt voor commerciële vestigingen vanaf een netto commerciële vloeroppervlakte van
400 m², gelegen buiten de afgebakende (kern)winkelgebieden:
-

Commerciële ruimten van 400 m² tot en met 599 m²
Commerciële ruimten van 600 m² en meer

:
:

€ 675,00
€ 850,00

De Stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht.
Voor meer informatie, zie https://www.ninove.be/privacyverklaring.

