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Aangifte aanslagjaar 202 ….. 
 

Belasting op de motoren 
 

 

1. Bedrijfsgegevens 

Vul hieronder uw bedrijfsgegevens in 

Naam persoon/firma  ..........................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 

2. Bedrijfsvestiging gelegen te 

Vul hieronder de adresgegevens in. 

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

Activiteiten op voormeld adres stopgezet vóór 1 januari van het aanslagjaar? 

Datum  ..........................................................................................................................................  

 

3. Vermogens 

 

* Enkel in te vullen door de bedrijven die de berekening op basis van het maximum kwartiervermogen 

aangevraagd hebben 

* MAXIMUM KWARTIERVERMOGEN GEDURENDE HET JAAR 2018 INCLUSIEF EIGEN 

GEPRODUCEERDE ENERGIE 

 

JANUARI          JULI          

FEBRUARI          AUGUSTUS          

MAART          SEPTEMBER          

APRIL          OKTOBER          

MEI          NOVEMBER          

JUNI          DECEMBER          

 

GEMIDDELDE DER 12 MAANDELIJKS MAXIMUM KWARTIERVERMOGENS 

         

 

GELIEVE DEZE AANGIFTE TE STAVEN MET EEN KOPIE VAN O.A. DE 
ELEKTRICITEITSFACTUREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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TOESTAND OP 1 JANUARI 2020 WIJZIGINGEN TIJDENS 2019 

AARD VAN DE 
MOTOREN 

AANTAL 
MOTOREN 

TOTAAL 
VERMOGEN

MOTOREN IN 
KW 

AANTAL 
MOTOREN 

BIJGEVOEGD 

AANTAL 
MOTOREN 

AFGESCHAFT 

TOTAAL 
VERMOGEN 

MOTOREN IN 
KW 

DATUM VAN 
INGANGSTELLING 
OF STOPZETTING 

Elektrische motoren       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

stilstand van tenminste 1 onafgebroken maand leidt tot belastingvermindering (art 14, 1° belastingreglement) 

Verbrandingsmotoren (gas, benzine, e.a.) 

       

       

       

       

       

OPMERKING: De exploitant moet de stopzetting van bedrijvigheid, eventuele veranderingen of verplaatsingen, die 

zijn installatie in de loop van het jaar mocht ondergaan hebben, alsmede de wederopstart van 

motoren, binnen de acht dagen aan het stadsbestuur mededelen uitgezonderd wanneer hij op geldige 

wijze opteert voor de regeling bepaald in artikel 9. 

VRIJSTELLING * 

Uw bedrijfsvestiging is nieuw  ja 

De nieuwgevestigde bedrijven gedurende de eerste drie jaren die op de aanvang van de exploitatie volgen, in zoverre 

zij binnen de drie maanden na de aanvang van de exploitatie op het grondgebied van de stad Gent, een verzoek tot 

vrijstelling indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent en de nodige bewijsstukken 

voorleggen. 

Kunnen niet genieten van deze vrijstelling: 

a) de bedrijven die zich binnen het grondgebied van de Stad Gent verplaatsen; 

b) de bedrijven gesticht door wijziging, samenvoeging of splitsing, juridisch of op een andere wijze, van bestaande 

bedrijven in de Stad Gent. 
 
* andere vrijstellingen zie reglement artikel 14 (1-14) 

 

4. Ondertekening 

 

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 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. 
 


