DIENST FISCALITEIT
Departement Financiën

Naam onderneming en adres:

Provinciebelasting op de bedrijven 2022
Beste mevrouw, mijnheer
Hierbij vindt u een aangifteformulier voor de provinciebelasting op de bedrijven.
Vul de juiste gegevens in aan de hand van de informatie op de achterzijde. Bezorg het ingevulde
formulier vóór 20 april 2022 per e-mail via belastingen@provincieantwerpen.be of per post.

Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen
03 240 53 46 | elke werkdag van 9 tot 12u
belastingen@provincieantwerpen.be

Langskomen op ons kantoor?
Maak telefonisch of per e-mail een afspraak.

AANGIFTE – Aanslagjaar 2022
Vul de gegevens in volgens de toestand op 1 januari 2022
1. Ondernemingsnummer
Indien van toepassing:
Datum stopzetting of sluiting vereffening

.

.

/

/ 20

/

/ 20
/ 20

2. Adres van de vestiging

Indien van toepassing:
Datum adreswijziging
Datum stopzetting vestiging

/

3. Gebruikte of voorbehouden bedrijfsoppervlakte van de vestiging
A. Gewone bedrijven en zelfstandigen

m²

B. Agrarische bedrijven
- Oppervlakte landbouw
- Oppervlakte tuinbouw (open lucht)
- Oppervlakte tuinbouw (serre)

m²
m²
m²
m²

C. Openluchtrecreatieve bedrijven
Naam en handtekening:

Echt en volledig verklaard op
/

/ 20

Wie moet een aangifte indienen?
Alle bedrijven, zelfstandigen (ook stagiairs en zelfstandigen in bijberoep), vennootschappen,
vennootschappen in vereffening, ... moeten voor elke vestiging een aangifte indienen.
De provinciebelasting is geen belasting op de activiteit, maar wel een belasting op de vestiging. Ze
wordt dan ook per vestiging berekend op basis van de belastbare oppervlakte. Inactiviteit (bv.
slapende ondernemingen, …) geeft geen recht op vrijstelling.
Let op! U moet voor elke vestiging een aparte aangifte indienen. Bijkomende aangifteformulieren kan
u downloaden op onze website www.provincieantwerpen.be/belastingen. Alle aangiften moeten op de
dienst Fiscaliteit toekomen vóór 20 april 2022.
Wat is een vestiging?
Een vestiging is elke individuele of gemeenschappelijke oppervlakte, onder gelijk welke vorm, die
voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, tot gebruik is voorbehouden of bijdraagt tot de
realisatie/uitvoering van de beroeps- of bedrijfsdoeleinden.
Aan elkaar grenzende oppervlakten beschouwen we als één enkele vestiging, op voorwaarde dat de
oppervlakten niet van elkaar gescheiden zijn door een openbare weg of waterloop.
Elke belastingplichtige beschikt over een belastbare vestiging, ook de ambulante zelfstandige (bv.
thuisverpleging, markt- en foorkramers, …).
Wat als u uiterlijk op 1 januari 2022 stopte als zelfstandige?
Noteer dan de stopzettingsdatum bij het ondernemingsnummer.
We aanvaarden enkel een stopzetting als uw inschrijving als zelfstandige in de Kruispuntbank van
Ondernemingen werd doorgehaald én de btw (indien van toepassing) werd stopgezet.
Wat als uw vennootschap uiterlijk op 1 januari 2022 niet meer bestond?
Noteer dan de datum van de sluiting van de vereffening bij het ondernemingsnummer.
De sluiting van de vereffening van de vennootschap moet gepubliceerd geweest zijn in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
Let op! Vennootschappen blijven belastingplichtig tot en met het jaar waarin de vereffening is
gesloten.
Wat als u verhuisd bent of uw vestiging uiterlijk op 1 januari 2022 heeft stopgezet?
Als u bent verhuisd, kan u het juiste adres invullen in de rechterkolom. Noteer ook de verhuisdatum.
Als uw vestiging is stopgezet, vermeld dan de datum van de stopzetting in de rechterkolom bij het
adres van de vestiging.
Hoe wordt de bedrijfsoppervlakte berekend?
Uw bedrijfsoppervlakte is de totale oppervlakte (gebouwde en/ of onbebouwde) die u bedrijfsmatig
gebruikt of die u ter beschikking heeft op 1 januari 2022. Hierbij moet u de oppervlakte van elke
bouwlaag (verdiepingen onder en boven de grond) tellen. Het kan gaan om oppervlakte in eigendom,
in concessie, in pacht, in huur en/of in gebruik.
De oppervlakte waarover meerdere belastingplichtigen gezamenlijk beschikken, wijzen we aan de
individuele belastingplichtige toe in verhouding tot de oppervlakte die men exclusief ter beschikking
heeft.
Voor het berekenen van de belastbare oppervlakte zijn er geen uitzonderingen. Ook woeste gronden,
braakliggende (delen van) gronden, groene zones, improductieve gedeelten, toegangswegen,
parkings, bufferzones, stockageruimtes… zijn belastbaar. Deze opsomming is niet limitatief. Enkel het
gedeelte dat de bedrijfsleider uitsluitend als woongelegenheid gebruikt, telt niet mee.
Is uw bedrijfsoppervlakte gewijzigd?
Noteer dan de exacte oppervlakte in de rechterkolom en stuur samen met het aangifteformulier de
nodige bewijsstukken (vb. verhuur- of verkoopcontract) op.
Meer info? U vindt het volledige belastingreglement www.provincieantwerpen.be/belastingen.

