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Waarom nieuwe regels? 

De algemene bedrijfsbelasting in Gent is 
hervormd. De nieuwe regels spelen beter 
in op de realiteit van vandaag en houden 
rekening met de ontwikkelingen van 
morgen. 

De hervorming heeft 3 doelen:

1. Eerlijke en duidelijke regels: we   
 berekenen de economische draagkracht  
 van je bedrijf op basis van je totale  
 oppervlakte en je energieverbruik. 

2. Een duurzaam fiscaal beleid   
 met klimaatdoelstellingen: investeren  
 in milieuvriendelijke toepassingen  
 kan leiden tot een lagere fiscale last. 

3. Administratieve vereenvoudiging: minder  
 papierlast voor belastingplichtige  
 bedrijven én stadsdiensten.

Meer info

over de algemene bedrijfsbelasting 

Dienst Belastingen

  09 266 74 80 (op weekdagen van 9-13 uur)

  algemenebedrijfsbelasting@stad.gent

  www.stad.gent/algemenebedrijfsbelasting

  www.stad.gent/belastingen

over ondernemen in Gent 

Ondersteuningspunt Ondernemers Gent

  09 210 10 60  
 (op weekdagen van 9-12.30 en 14-16 uur)

  ondernemen@stad.gent

  www.stad.gent/ondernemen

over energiecoaching en -premies 

Dienst Milieu en Klimaat

  09 268 23 00  
 (op weekdagen van 9-12.30 en 14-16 uur)

  milieuenklimaat@stad.gent

  www.stad.gent/energiepremies

  www.stad.gent/energiecoaching

Algemene  
bedrijfsbelasting

Wegwijs in het hervormde reglement 

@

@

@



Wanneer indienen?  

Je ontvangt het eerste jaar een aangifte voor al je aparte vestigingen in Gent. Dien je aangifte in ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar - 
online of via de post.  Je ontvangt uiteindelijk 1 aanslagbiljet voor alle vestigingen samen.  

Hoe vul ik mijn aangifte in?

Wat doen we met je belastingen?

 De Stad Gent biedt via het Ondersteuningspunt Ondernemers 
Gent (OOG) een goed uitgebouwde 
en gratis dienstverlening voor bedrijven.

 De Stad Gent investeert vele miljoenen euro’s in belangrijke 
infrastructuurwerken die ten goede komen aan de Gentse 
bedrijven.

 De Stad Gent biedt ook ondersteuning in verschillende 
acquisitiedossiers.

Via het Gentse speerpuntenfonds van 4,8 miljoen euro verwerft de 
Stad een veelvoud aan fondsen voor de Gentse economie. 

Gratis energiecoaching voor ondernemers: energieaudit gevolgd 
door begeleiding op maat.Postadres: Stad Gent – Financiën - Stadsbelastingen | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent

Bezoekadres: Woodrow Wilsonplein 1 – na afspraak | 9000 Gent | 09 266 74 80 
stadsbelastingen@stad.gent | www.stad.gent

Bereikbaar: Bus 5/6/8/20/38/39/42/44/48/52/53/54/55/55s/57/58/59/69/70/71/72/73/74/76/77/78
Tram 2/4 .
Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. Ga voor meer informatie naar www.stad.gent en 
zoek op ‘Met respect voor uw privacy’.
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AANGIFTE 2022

Algemene bedrijfsbelasting

Uw coördinaten zijn
NUMMER BELASTINGPLICHTIGE

85462

NUMMER BELAST GOED
21845

FEITNUMMER
152638

STBEL/152638

Stad Gent
Botermarkt 1
9000 Gent

Verbeter of vervolledig uw naam of briefwisselingsadres

1. Bedrijfsgegevens
Wijzig uw gegevens indien niet meer juist in de gearceerde vakken

Ondernemingsnummer 0207.451.227

Telefoonnummer 09 226 74 80
E-mail algemenebedrijfsbelasting@stad.gent

2. Bedrijfsvestiging gelegen te (toestand op 1 januari 2022)
Botermarkt 1, 9000 Gent

Stopzetting activiteiten op voormeld adres vóór 1 januari 2022? - -
Bij verhuis binnen Gent, gelieve uw nieuw vestigingsadres in te vullen:
______________________________________________________________________________________________

3. Oppervlakte gebruikt of voorbehouden tot gebruik op 1 januari 2022
3.1. agrarische bedrijfsvestiging
Totale landbouwoppervlakte ha
Totale onbebouwde tuinbouwoppervlakte ha
Totale bebouwde tuinbouwoppervlakte m²
3.2. recreatieve bedrijfsvestiging
Zijn er meerdere bedrijfsvestigingen op het goed gelegen? JA           NEEN 
Totale door u gebruikte of tot gebruik voorbehouden bebouwde 
vloeroppervlakte en onbebouwde oppervlakte

ha
3.3. andere bedrijfsvestiging
Zijn er meerdere bedrijfsvestigingen op het goed gelegen? JA           NEEN 
Aantal m² door u gebruikte of tot gebruik voorbehouden bebouwde 
vloeroppervlakte

m²
Aantal m² door u gebruikte of tot gebruik voorbehouden onbebouwde 
oppervlakte

m²

* bij gemengde bedrijven gelieve het overeenstemmend vak in te vullen aub. (bijv. tuinbouwbedrijf  met 
verkoopeenheid)

(zie keerzijde aub voor vervolg aangifte)
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Feitnummer: 152638 
4. Energie gebruikt op de vestiging gedurende 2021 
4.1. elektriciteit via distributienet 
Totaal jaarverbruik in kWh kWh 
Meternummer (EAN-nummer)  

 Ik geef toestemming aan de belastingadministratie om het verbruik van deze meter bij de 
distributienetbeheerder op te vragen. 

4.2. gas via distributienet 
Totaal jaarverbruik in kWh kWh 
Meternummer (EAN-nummer)  
 Ik geef toestemming aan de belastingadministratie om het verbruik van deze meter bij de 
distributienetbeheerder op te vragen. 
4.3. andere energiebronnen (bvb diesel, steenkool, stookolie, restenergie(1), …) 
Aard:    deze energiebron is een afvalstroom 
Totaal verbruik in kWh kWh 
CO2-uitstoot (in ton per MWh energie) T/MWh 
Aard:    deze energiebron is een afvalstroom 
Totaal verbruik in kWh kWh 
CO2-uitstoot (in ton per MWh energie) T/MWh 

Extra energiebronnen? Voeg een extra blad toe aan uw aangifte. www.stad.gent/algemenebedrijfsbelasting 
 

5. Gehele of gedeeltelijke vrijstellingen 

5.1 Uw onderneming (=rechtspersoon) valt onder de artikelen 180, 181 en 182 van het WIB 1992 en valt als 
dusdanig niet onder de vennootschapsbelasting     JA  

5.2 Uw onderneming is nieuw(2)      JA  
5.3 Uw onderneming is structureel uitgebreid en wenst gebruik te maken van de groeivrijstelling(3) JA  
5.4 Oppervlakte gebruikt door installaties voor groene energie (bvb windmolens(4)): ………………………… 
5.5 Deel van de energie, aangegeven onder punt 4, dat verbruikt wordt door voertuigen buiten de vestiging(5) 

 
Aard:    
Totaal verbruik in kWh kWh 
CO2-uitstoot (in ton per MWh energie) T/MWh 
Aard:    
Totaal verbruik in kWh kWh 
CO2-uitstoot (in ton per MWh energie) T/MWh 

       
Echt verklaard te ……………………………………………..op   -   - 2 0 2  
Handtekening aangever (+volledige naam en voornaam) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deze aangifte moet U ALTIJD indienen of terugsturen via de post of online ten laatste op 28 februari van het 
aanslagjaar. Zo vermijdt U een belastingverhoging van maximaal 500 euro.                                        
Het volledige reglement kan u steeds raadplegen via www.stad.gent/belastingen 
 

(1): zie artikel 2, §10 belastingreglement 
(2): Nieuwe ondernemingen zijn vrijgesteld voor een periode van drie jaar volgend op de aanvang van de activiteit. Hiermee wordt bedoeld 
ondernemingen die voorheen geen bedrijfsvestiging exploiteerden op het grondgebied van Gent, en die evenmin ontstaan zijn door wijziging, 
samenvoeging of splitsing, juridisch of op een andere wijze, van dergelijke natuurlijke persoon of rechtspersoon of erdoor is opgericht 
(3): zie artikel 6, §5 en artikel 13 
(4): zie artikel 6, §2 a 
(5): zie artikel 6, §3 c 

Meer informatie over de 
vrijstellingen vind je in het 
reglement.

Je vrijstellingen

Controleer je gegevens 
en pas ze eventueel aan.

Stopzetting of verhuizing? 
Vul hier de gegevens in. 

Controleer de oppervlaktes 
en vul aan waar nodig. 

Je basisgegevens

Het totale verbruik in kWh is de werkelijke 
verbrandingswaarde van de gebruikte 
energiebron. Voor de meest voorkomende 
energiebronnen vind je een handige 
omzettingstabel in het belastingreglement.

Je energieverbruik 
Geef het netto energieverbruik in van het 
afgelopen jaar (exclusief de energie die je 
zelf opwekt en verbruikt). Geef telkens je 
toestemming om het verbruik van je meter 
bij de distributienetbeheerder op te vragen. 
Zo verlichten we jouw administratieve last.

Vul eventuele andere gebruikte 
energiebronnen in. Zijn het er meer dan 
2? Voeg de extra energiebronnen toe via 
een aparte bijlage. Een voorbeeld hiervan 
vind je op de website (zie contactgegevens 
Dienst Belastingen bij “Meer info” in deze 
folder).

Vind je je energiebron niet in die 
tabel? Vul dan ook de CO2-uitstoot in, 
uitgedrukt in ton per MWh.

OOG
Ondersteuningspunt
Ondernemers Gent


