Belasting op brandstofverdelingsapparaten.

Artikel 1.

Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse belasting
geheven op de brandstofverdelingsapparaten voor voertuigen, geplaatst
langs de openbare weg of op privaat terrein langs de openbare weg.

Artikel 2.

De belasting is vastgesteld per jaar en per verdelingspistool op € 125,00.

Artikel 3.

De belasting is niet verschuldigd:
a) voor de toestellen welke niet voor publieke bevoorrading gebuikt worden.
b) voor de toestellen welke zich in een privé-eigendom, bv. in een garage of
dergelijke inrichting bevinden en aan de volgende voorwaarden
beantwoorden:
niet zichtbaar zijn van buiten uit en niet voor de bevoorrading van
aanrijdende voertuigen worden aangewend.
Bedoeld privé-eigendom mag geen enkele aanduiding naar buiten dragen,
die wijst op de verkoop van brandstof.

Artikel 4.

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het toestel.
De belastingplichtige is ertoe gehouden jaarlijks het aangifteformulier in te
dienen bij het gemeentebestuur binnen een termijn van 1 maand na
ontvangst van dit formulier. Dit formulier wordt vastgesteld door het college
van burgemeester en schepenen.

Artikel 5.

De jaarbelasting is verschuldigd voor toestellen gebruikt in de loop van het
eerste halfjaar. Voor toestellen die vanaf 1 juli in gebruik worden gesteld,
wordt slechts de helft van de jaarbelasting geëist.

Artikel 6.

Komt het bedrijf van elders naar de gemeente over vóór 1 juli van het
belastingjaar, dan wordt de eventuele in de gemeente waaruit het bedrijf is
overgekomen, verschuldigde belasting, in mindering gebracht van de
volledige belasting, die krachtens de onderhavige verordening wordt
toegepast.
In geen geval mag de belastingplichtige een terugstorting van de gemeente,
waarin hij zijn bedrijf overbrengt, eisen.

Artikel 7.

Bij gebrek van een aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige,
onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige van
ambtswege belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur
beschikt, onverminderd het recht van bezwaar of beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting,
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 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 betrokkenen.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op
de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk
voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk
aan de verschuldigde belasting.
Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Artikel 8.

Huidig reglement heft alle vorige reglementen betreffende hetzelfde
onderwerp op.

