AANGIFTE
GEMEENTEBELASTING OP ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID
Ondergetekende (naam en voornaam) ........................................................................................ ,
Adres ...................................................................................................................................... ,
Telefoon: ................................................................................................................................ ,
E-mail adres: .......................................................................................................................... ,
handelend in hoedanigheid van .................................................................................................. ,
en optredend in naam van de firma of instelling ........................................................................... ,
Maatschappelijke zetel: ............................................................................................................. ,
Adres (indien afwijkend van hierboven):...................................................................................... ,
Telefoon: ................................................................................................................................. ,
E-mail adres: .......................................................................................................................... ,
verklaart het volgende:
1) Datum waarop u uw nijverheid, handel of beroep op bovenvermeld adres begonnen bent:……/……/………
2) Het betreft een hoofdinrichting of bijgebouw:............................................................................
3) Adres waar u voorheen gevestigd was (indien van toepassing):...................................................
...............................................................................................................................................
A. Oppervlakte gebruikt voor het uitoefenen van de economische activiteit (in m² uitgedrukt, lengte en
breedte weergeven alsook aantal verdiepingen): ......................................................................
B. Drijfkracht
Vermogen van motoren (in kW) gebruikt voor nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden.
Eveneens van toepassing voor werven die op het grondgebied van Grimbergen minstens 3 maand
gevestigd zijn.
(Opmerking: 1 kilowatt (kW) = 1,36 (pk) paardenkracht, zoals 0,736 kW = 1 pk)
a. Totaal aantal motoren van alle aard:
Aantal (al dan niet belastbaar): ............. met een gezamenlijke kracht van .................... kW
(staat vermeld in het vergunningsbesluit).
Aantal hydraulische toestellen: .............. met een gezamenlijke kracht van .................... kW
b. Motoren (reeds onder punt a vermeld) waarvoor een belastingvrijstelling geldt:
1) Aantal motoren die wegens onproductiviteit het hele jaar hebben stil gelegen: ....................
met een gezamenlijke kracht van ....................... kW;
2) Aantal motoren gebruikt voor het aandrijven van voertuigen die onder de verkeersbelasting op
autovoertuigen vallen of die speciaal van deze belasting zijn vrijgesteld door een bepaling van
de desbetreffende samengeordende wetten: ........ met een gezamenlijke kracht van ...... kW;
3) Aantal motoren van draagbare toestellen: ........ met een gezamenlijke kracht van ........ kW;
4) Aantal motoren die elektrische generatoren aandrijven, voor het gedeelte van hun vermogen
overeenstemmend met dat benodigd voor het aandrijven van de generator: ........ met een
gezamenlijke kracht van ........ kW;
5) Aantal persluchtmotoren: .................. met een gezamenlijke kracht van ........................ kW;
6) Aantal motoren gebruikt voor waterbemalingstoestellen om het even van waar het water
voortkomt, zomede deze van ventilatie- en verluchtingstoestellen: ........ met een
gezamenlijke kracht van ........................................................................................... kW;
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7) Aantal motoren die in stations voor aardgasvoorziening gebruikt worden om de compressoren
aan te drijven welke instaan voor het drukregime in de aanvoerleidingen: ........ met een
gezamenlijke kracht van ........ kW;
8) Aantal reservemotoren: ........ met een gezamenlijke kracht van .................................... kW;
9) Aantal wisselmotoren: ........ met een gezamenlijke kracht van ...................................... kW;
C. Tanks en vergaarbakken
Exploitatieadres:
............................................................
............................................................

Aantal
........................

met een totale capaciteit van
....................................... m³

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

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

....................................... m³

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

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

....................................... m³

D. Brandstofdistributieapparaten
Exploitatieadres
............................................................
............................................................

Vaststaande
.....................

Beweegbare
........................

Aantal tellers
..................

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Geldautomaten
Exploitatieadres
............................................................
............................................................

Aantal
.....................

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

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

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

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

Geeft u het gemeentebestuur de toelating om de verstrekte informatie ter plaatse te komen
controleren? JA
NEE (schrappen wat niet past)

Voor echt en juist verklaard,
Grimbergen, ……/……/…………

Handtekening:..................................

Deze aangifte dient na vervolledigen te worden teruggestuurd naar het College van burgemeester en schepenen, ter
attentie van de Financiële dienst, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen.
Het volledige belastingreglement is te raadplegen op de gemeentelijke website www.grimbergen.be
(Reglementen – Financiën - Belasting- en retributiereglementen) of is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar
(02/260.12.59).
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