BRULOCAFICHES – GEMEENTEBELASTINGEN EN -RETRIBUTIES

KOHIERBELASTINGEN
EN
CONTANTBELASTINGEN
IN HET KORT
In functie van de manier van inning heeft de wetgever 2 categorieën gemeentebelastingen bepaald: kohierbelastingen en contantbelastingen.
Kohierbelastingen zijn verschuldigd binnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
De belastingplichtige die een contantbelasting betaalt, ontvangt een betalingsbewijs. In geval niet-betaling wordt de
belasting ingekohierd.
Beide types belastingen beantwoorden aan feitelijk verschillende situaties. Wat betreft de procedure die gevolgd
moet worden bij de invordering van beide categorieën belastingen, heeft de wetgever evenwel getracht de regels te
uniformeren.

Voor de modaliteiten betreffende dit soort belastingen:

WETTELIJKE BASIS

>> zie fiche 9 – Het kohier

•O
 rdonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen
• Ordonnantie van 12 februari 2015 tot wijziging van
de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeente-belastingen

>> zie fiche 10 – Het aanslagbiljet
Het gemeentereglement dat een kohierbelasting invoert,
kan bepalen dat de belastingschuldige verplicht is om
een aangifte in te vullen. Dan is het zo dat als men zijn
aangifte niet tijdig invult ofwel onvolledig of onnauwkeurig,
de belasting ambtshalve gevestigd wordt. Ambtshalve
aanslag is enkel mogelijk voor kohierbelastingen met
verplichte aangifte.

TOELICHTING

>> zie fiche 11 – Ambtshalve aanslag

1.

Bezwaar tegen de belasting moet ingediend worden binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de 3e
werkdag volgend op de datum van de verzending van
het aanslagbiljet.

KOHIERBELASTINGEN

De belasting wordt ingekohierd ten aanzien van de
belastingschuldige. De gemeente brengt de betrokkene
op de hoogte van het bedrag en de betalingstermijn aan
de hand van een aanslagbiljet.

>> z ie fiche 12 – Beroep tegen het gemeentelijk
belastingreglement
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2.

CONTANTBELASTINGEN

–– J.-P. MAGREMANNE, “Commentaire de l’ordonnance bruxelloise du 3 avril 2014 relative à
l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales”, R.F.R.L.,
2014/3, p. 161 [commentaar bij de ordonnantie
vóór de wijziging van februari 2015]

In principe wordt de contantbelasting contant betaald.
Doorgaans hebben contantbelastingen betrekking op
welbepaalde, alleenstaande feiten.
Als voorbeeld van contantbelastingen vermelden we
de belastingen op de afgifte van verschillende administratieve documenten: een identiteitskaart of kids-ID,
een stedenbouwkundige vergunning, administratieve
inlichtingen, …

–– J.-P. MAGREMANNE, “Commentaire de l’ordonnance bruxelloise du 3 avril 2014 relative
à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, telle
que modifiée par l’ordonnance bruxelloise du
12 février 2015”, R.G.C.F., 2015/2, p. 85 [commentaar bij de ordonnantie na de wijziging van
februari 2015]

>> zie fiche 5 – Directe en indirecte belastingen
Als een contantbelasting niet onmiddellijk geïnd wordt,
wordt ze een kohierbelasting. Op die manier volgt ze
dezelfde regels als die welke van toepassing zijn op de
kohierbelastingen: vermelding in een kohier, verzending
van een aanslagbiljet, termijn van 2 maanden om een
bezwaarschrift in te dienen, …

–– M. LEVIS, “Impôts communaux – L’établissement
et le recouvrement des impôts communaux”, in
Finances communales, Vanden Broele, 2011,
p. 107
–– S. BOLLEN, “La nouvelle législation en matière
d’établissement et de recouvrement des taxes
communales”, Mouv.Comm., 1997, p.128
(Inforum 113152)
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