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ONDERWERP:

Belasting op honden. Dienstjaren 2008-2013.
kohierbelasting.
Artikel 1 - belastbare grondslag
Voor dienstjaren 2008-2013 wordt een gemeentebelasting gevestigd op
de honden, zonder onderscheid van ras.
Artikel 2 - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd voor het gehele belastingjaar door de
houder die in de gemeente gedomicilieerd is of er verblijft op 1
januari van het belastingjaar, ongeacht de duur van het houden van
de hond.
Artikel 3 - aanslagvoet
§1. De belasting wordt vastgesteld op 20,00 euro per jaar en per
hond.
§2. De handelaars in en de kwekers van honden zijn aan een
forfaitaire belasting van 120,00 euro onderworpen met uitzondering
de personen die een gemengd beroep uitoefenen.
Het forfaitaire bedrag wordt betaald ongeacht het aantal honden door
hen gehouden, voor zover het aantal gelijk is aan of groter dan zes.
Artikel 4
Zijn van de belasting vrijgesteld:
1. De blinden: voor de hond die wordt aangewend als geleide hond.
De voorwaarde hiervoor is dat de hond speciaal is opgeleid om de
handicap van de blinde te compenseren.
2. De houders van honden die minder dan drie maand oud zijn.
3. De privaatrechtelijke rechtspersonen, die achtergelaten honden
opvangen.
4. De openbare diensten, in het kader van hun veiligheids- of
politieprestaties.
Artikel 5 - de aangifteverplichting
De belastingplichtige is verplicht bij het gemeentebestuur aangifte
te doen van elke hond door middel van een formulier vastgesteld door
het college van burgemeester en schepenen.
De belastingplichtige kan vragen dat de verzending van het
aangifteformulier via de post zou gebeuren.
Artikel 6 - wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 7 - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement inzake al de
gemeentelijke belastingen is op onderhavige belasting van
toepassing, in zoverre daarvan niet wordt afgeweken door voorgaande
bijzondere bepalingen.

