28/02/2017

Belasting niet-geadresseerd drukwerk

Handelscomité, 8 februari 2017

Achtergrond belastingreglement

Beleidsintenties beleidsplan
⇒ Milieu-impact van allerlei drukwerk
⇒ Ophaalkost van papier en karton
⇒ Shift naar digitale media -> uitdaging voor lokale handel
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Achtergrond belastingreglement

Financiële gezondheid stadsbestuur
⇒ Publieke dienstverlening op peil houden
⇒ Investeringen op openbaar domein vrijwaren
⇒ Lagere inkomsten op onroerende voorheffing
⇒ Dalend KI voor outillage
⇒ Wegvallen compensatieregeling Vlaanderen
⇒ Taxshift personenbelasting
⇒ Op kruissnelheid: - 800.000 euro per jaar

Opbouw reglement

Wat wordt belast?
⇒ Alle drukwerk en stalen die verspreid wordt zonder dat de
consument de keuze heeft om de verspreiding al dan niet
te aanvaarden
⇒ Hoofdzakelijk via de brievenbussen
⇒ Minimumgewicht van 20 gram
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Opbouw reglement

Belastbare basis
⇒ Gewicht van het drukwerk
⇒ 20-99 gram: 5 cent per exemplaar
⇒ 100-499 gram: 10 cent per exemplaar
⇒ 500-999 gram: 40 cent per exemplaar
⇒ Vanaf 1000 gram: 75 cent per exemplaar
⇒ Aantal verspreide exemplaren
⇒ Over het gehele grondgebied: ongeveer 12.532
exemplaren
⇒ Gedeeltelijke verspreiding: eigen aangifte (bewijs
distributeur toevoegen)
⇒ Bpost kent slechts drie deelgebieden (officiële
deelgemeenten)

Opbouw reglement

Vrijstellingen (evaluatie per verspreiding)
⇒ Verspreidingen lager dan 19 gram
⇒ Gezamenlijke verspreidingen, die ten minste 75%
‘Harelbeekse’ reclame bevat en eveneens stadsinfo omvat
⇒ 2 publicaties van Harelbeekse verenigingen
⇒ Verkiezingsdrukwerk
⇒ Alle verspreidingen van het 1ste kwartaal 2017
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Hoe gaan we te werk?

Aangifte door de uitgever/opdrachtgever
⇒ Via aangifteformulier
⇒ Specimen toevoegen
⇒ Voorafgaand aan de verspreiding

Geen aangifte of onvolledige aangifte?
⇒ Controlebussen
⇒ Ambtshalve aanslag via aangetekend schrijven
⇒ Belasting berekend op totale grondgebied
⇒ Belastingverhoging van 25%

Bezwaar mogelijk
⇒ Na ontvangst aanslagbiljet (binnen 3 maanden)
⇒ Administratief beroep bij CBS
⇒ Na beslissing CBS, eventueel via rechtbank 1ste aanleg

Een nadeel voor lokale handel?

Niet noodzakelijk
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Verlaag het gewicht van verspreidingen
Optie om beroep te doen op reclamefolders
Klantenbestand opbouwen voor personaliseerde reclame
Digitale mogelijkheden uitputten
…

Lokale handelaars worden in de feiten niet
getroffen, voornamelijk
⇒ Commerciële spelers uit de regio
⇒ Nationale spelers
-> Onze eigen inwoners worden op vandaag gratis gespamd
door externe competitie. Harelbeke steunt lokale handel
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Aantal recente verspreidingen

28/12/2016 03/01/2017 10/01/2017 16/01/2017 01/02/2017
lokale handel

3

1

1

regionale handel

4

4

4

4

3

nationale handel

7

14

25

12

16

2

1

20

33

17

20

vereniging
Eindtotaal
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Aantal recente verspreidingen
Type verspreiding
0-19 gram

20-99 gram

100-499 gram

499-999 gram
+ 1000 gram
Eindtotaal

Type belastingplichtige 17/10/2016 en 01/02/2017
103
lokale handel
8
nationale handel
76
regionale handel
16
vereniging
3
177
lokale handel
14
nationale handel
125
regionale handel
36
vereniging
2
11
lokale handel
2
nationale handel
6
regionale handel
3
vereniging
0
0
0
291
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