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Zitting van 29.06.22

#Onderwerp : Gemeentebelastingen - Belasting op de automatische kassa's - Invoering. #

Openbare zitting

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 41, 162 en 170 §4, van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet dat de gemeenten verplicht een begrotingsevenwicht te
handhaven;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering  en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Overwegende dat het aan de gemeentelijke overheid toekomt om, in het kader van haar fiscale autonomie en
onder toezicht van de toezichthoudende overheid, de bestanddelen te bepalen van de belastingen die zij
oplegt, namelijk de basis, de grondslag en het tarief van de belastingen waarvan zij de noodzakelijkheid
beoordeelt in het licht van de behoeften waaraan zij meent te moeten voldoen, onder het door de Grondwet
opgelegde voorbehoud, te weten de bevoegdheid van de wetgever om de gemeenten te verbieden bepaalde
belastingen te heffen;
Overwegende dat deze belasting in de eerste plaats tot doel heeft de gemeente Sint-Jans-Molenbeek de
financiële middelen te verstrekken die nodig zijn voor haar opdrachten en voor het beleid dat zij wil voeren,
en tevens haar financieel evenwicht te waarborgen, en overwegende dat het bij het nastreven van deze
doelstelling billijk lijkt rekening te houden met de draagkracht van de belastingplichtigen, in een legitiem
streven naar een evenwichtige verdeling van de belastingdruk;
Overwegende dat het gemeentebestuur de werkgelegenheid in stand wil houden en de uitoefening van een
handelsactiviteit van kwaliteit en nabijheid wil stimuleren, die in hoofdzaak gebaseerd is op de verbetering
van de levenskwaliteit en de menselijke betrekkingen;
Overwegende dat er, op basis van vaststellingen, sprake is van een aanzienlijke plaatselijke ontmenselijking
in de tewerkstellingssector en meer in het bijzonder in de levensmiddelensector;
Overwegende het belang van de arbeidsmarkt en het belang van het waarborgen van de arbeidsvoorwaarden
die eerder ten gunste van de werknemers zijn gecreëerd;
Overwegen dat zelfscankassa's ten koste gaan van de werkgelegenheid, omdat de consument wordt gevraagd
een deel van het werk te doen dat voorheen door loontrekkenden werd gedaan;
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Overwegende dat zelfscankassa's bijdragen tot een herconfiguratie van de commerciële activiteit, waardoor
bedrijven die er gebruik van maken geen nieuw personeel hoeven aan te werven;
Gelet op de financiële situatie van de gemeente;
Overwegende dat moet worden voorzien dat dit tarief van de huidige taks tot en met 2025 met 2,5% per jaar
zal worden verhoogd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen ; 
 
BESLIST :
 
Artikel 1
Er wordt een jaarlijkse belasting op zelfscankassa's gevestigd ten bate van de gemeente voor de jaren 2022
tot en met 2025. 
Artikel 2
Wordt als een zelfscankassa beschouwd, elk geautomatiseerd hulpmiddel dat het proces van de behandeling
van de goederen door de klant zelf verzekert, vanaf het scannen van de gekochte artikelen en in voorkomend
geval, van de klantenkaart, tot de betaling van deze laatste.
Artikel 3
Belastingplichtig is elke onderneming, ongeacht haar rechtsvorm, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die
op het grondgebied van de gemeente een handelsactiviteit uitoefent.
De eigenaar van het goed of elke houder van een zakelijk recht op dit goed, ongeacht of het een natuurlijke
persoon dan wel een rechtspersoon betreft, is gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van
de belasting die door de belastingplichtige verschuldigd is. 
Artikel 4
De belasting is verschuldigd voor het gehele belastingjaar, dat overeenkomt met het kalenderjaar (van 1
januari tot en met 31 december), ongeacht wanneer de zelfscankassa is geïnstalleerd en zonder verrekening
pro rata.
Het jaarlijkse belastingtarief is vastgesteld op € 5.600,00 per zelfscankassa voor het jaar 2022.
De jaarlijkse rente, die op 1 januari wordt vastgesteld, wordt met 2,5% per jaar geïndexeerd, overeenkomstig
de onderstaande tabel:
 
Dienstjaar 2023 Dienstjaar 2024 Dienstjaar 2025
5.740,00 EUR 5.883,50 EUR 6.030,59 EUR
 
Artikel 5
Voor elk belastingjaar zijn de belastingplichtigen verplicht spontaan op te geven over hoeveel
zelfscankassa's zij beschikken op 1 januari van het betrokken belastingjaar.
De spontane aangiften moeten uiterlijk op 31 december van elk belastingjaar bij het dienst belastingen van
de gemeente worden ingediend.
Artikel 6
De belastingplichtige is verplicht het gemeentebestuur onverwijld, per aangetekende brief, in kennis te
stellen van elke overdracht of stopzetting van de activiteit.
Artikel 7
Het niet binnen de gestelde termijn indienen van een aangifte of een onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige
aangifte leidt tot ambtshalve heffing van de belasting.
De ambtshalve verschuldigde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 10% van de
oorspronkelijk verschuldigde rechten.
Het bedrag van deze verhoging wordt tegelijk met de ambtshalve verschuldigde belasting ingeschreven. 
Artikel 8
De belasting wordt geïnd door middel van een aanslagbiljet.
Het college van Burgemeester en Schepenen keurt de belastingaanslag goed, legt deze vast en maakt deze
uitvoerbaar.
Een aanslagbiljet wordt toegezonden aan de belastingplichtige.
De belasting is verschuldigd binnen 2 maanden na de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
Artikel 9
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Indien de belasting niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, is rente verschuldigd tegen het tarief dat is
vastgesteld voor de directe belastingen, berekend per kalendermaand vanaf de eerste dag van de maand
volgende op de vervaldag voor betaling.
Artikel 10
Onverminderd de bepalingen van de ordonnantie van 03 april 2014 en voor wat niet in dit reglement is
geregeld, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstuk 1, 3, 4 en 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek, voor zover
zij niet specifiek betrekking hebben op de inkomstenbelastingen, alsmede de gewestelijke bepalingen die
verwijzen naar het Wetboek van de minnelijke en gerechtelijke invordering van fiscale en niet-fiscale
schulden, of andere gewestelijke bepalingen met betrekking tot de plaatselijke belastingen, van toepassing.
Artikel 11
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaarschrift indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed, en
op straffe van verval, worden ingediend binnen drie maanden na de derde werkdag die volgt op de dag van
verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 12
Dit document treedt in werking op de vijfde dag na de dag van zijn bekendmaking door aanplakking,
overeenkomstig de Nieuwe Gemeentewet.

35 stemmers : 31 positieve stemmen, 4 onthoudingen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De wnd. Secretaris, 
(g) Marijke Aelbrecht  

De Voorzitster van de Raad, 
(g) Catherine Moureaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
SINT-JANS-MOLENBEEK, 04 juli 2022

De wnd.Secretaris,

Marijke Aelbrecht  

De Burgemeester,

Catherine Moureaux
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