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Aangifte aanslagjaar 202 ….. 
 

Belasting op de bedrijfsvestigingen 
 

 

1. Bedrijfsgegevens 

Vul hieronder uw bedrijfsgegevens in 

Naam persoon/fima  ...................................................................................................................................  

Straat en nummer  ...................................................................................................................................  

Postcode en gemeente  ...................................................................................................................................  

Ondernemingsnummer  ...................................................................................................................................  

Telefoonnummer  ...................................................................................................................................  

E-mail  ...................................................................................................................................  

 

2. Bedrijfsvestiging gelegen te (toestand op 1 januari van het aanslagjaar) 

Vul hieronder de gegevens over de ligging van het bedrijf in 

Straat en nummer  ...................................................................................................................................  

Postcode en gemeente  ...................................................................................................................................  

Datum stopzetting activiteiten op voormeld adres indien vóór 1 januari van het aanslagjaar? 

 .....................................................................................................................................................................................  

 

3. Oppervlakte gebruikt of voorbehouden tot gebruik op 1 januari van het aanslagjaar 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Stad Gent – Dienst Belastingen | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent 

 Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | 09 266 74 80 
 
Bus 5/6/17/18/38/39/42/44/48/52/53/54/55/55s/57/58/59/69/70/71/72/73/74/76/77/78 
Tram 2/4 
 

stadsbelastingen@stad.gent | www.stad.gent 
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4. Duid aan als u meent dat u vrijgesteld bent van belasting 
 
1. Uw exploitatie (=rechtspersoon) valt onder de artikelen 180, 181 en 182 van het WIB 1992 en valt als dusdanig niet 

onder de vennootschapsbelasting. JA  

2. Uw bedrijfsvestiging is nieuw *    JA  

* nieuwe bedrijfsvestigingen voor een periode van drie jaar volgend op de aanvang van de bedrijfsvestiging. Hiermee 

wordt bedoeld vestigingen van belastingplichtigen die voorheen geen bedrijfsvestiging exploiteerden op het 

grondgebied van Gent, en die evenmin ontstaan is door wijziging, samenvoeging of splitsing van dergelijke 

natuurlijke of rechtspersoon of erdoor is opgericht. 
 

Echt verklaard te …………………………………………….. op   -   - 2 0 2  

Handtekening aangever (+volledige naam en voornaam) 

 

 

 

Gelieve deze aangifte in te dienen of terug te sturen via de post of online ten laatste op 28 
februari van het aanslagjaar. Zo vermijdt u een belastingverhoging van maximaal 500 euro. 
Doorgescande aangiften zijn niet rechtsgeldig en worden als niet ontvangen beschouwd. 

 


