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Dienst Fiscaliteit
Departement Financiën

Datum: 05/06/2020
Referentie: 0XXXXXXXXX
Belast vestigingsadres op 01/01/2020:

 Provinciebelasting op de bedrijven - aanslagjaar 2020

Hierbij ontvangt u het aanslagbiljet voor de provinciebelasting op de bedrijven.
Het aanslagbiljet is aangepast zodat u duidelijk de nodige gegevens terugvindt.
Meer info vindt u op de achterzijde of op https://belastingen.provincieantwerpen.be.

Gelieve het bedrag van 100,00 euro voor 05/08/2020 te betalen op het rekeningnummer
BE80 7775 9105 0277 van de Provincie Antwerpen met de gestructureerde mededeling
+++000/1111/22222+++

Detailberekening
De belasting geldt voor het hele jaar: wijzigingen na 1 januari 2020 hebben geen invloed op het tarief.

BELASTBARE OPPERVLAKTE kleiner dan 1001 m² BEDRIJFSOPPERVLAKTE IN M²
0,00 m² LANDBOUWOPPERVLAKTE IN M²
0,00 m² EXPLOITATIES IN OPEN LUCHT IN M²
 0,00 m² EXPLOITATIES ONDER GLAS IN M²

REGLEMENTAIRE BELASTING 100,00 € tarief G  (zie keerzijde)
______________

BEDRAG BELASTING 100,00 €

Te betalen 100,00 €

Besluit van de Provincieraad van Antwerpen van 23/04/2020
Kohierartikel: 000/1111/22222
Kohier uitvoerbaar verklaard op 28/05/2020

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.



Waarom moet u provinciebelasting op de bedrijven betalen?

Met deze bijdrage ondersteunt u de werking van uw provincie.
Lees er meer over op www.provincieantwerpen.be.

Welk tarief moet u betalen?

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.

Bedrijven en zelfstandigen
•    Per vestiging met een oppervlakte tot 1.000 m²: 100 euro (tarief G)
•    Per vestiging met een oppervlakte van

meer dan 1.000 m² tot 5.000 m²: 426 euro (tarief H)
meer dan 5.000 m² tot 10.000 m²: 1.064 euro (tarief I)
meer dan 10.000 m² tot 50.000 m²: 3.189 euro (tarief J)
meer dan 50.000 m² tot 100.000 m²: 10.629 euro (tarief K)
meer dan 100.000 m² tot 200.000 m²: 21.259 euro (tarief L)

•    Per vestiging met een oppervlakte groter dan 200.000 m²: 21.259 euro verhoogd met 9 euro per 100 m² (of
gedeelte daarvan) voor de oppervlakte boven de 200.000 m² (tarief M)

Agrarische bedrijven
Basisbedrag van 181 euro (tarief A) vermeerderd met:

•    9 euro per 10.000 m² (of gedeelte ervan) boven 200.000 m² aan landbouwoppervlakte (tarief B)
•    35 euro per 10.000 m² (of gedeelte ervan) boven 50.000 m² aan tuinbouwoppervlakte in openlucht (tarief C)
•    4,5 euro per 100 m² (of gedeelte ervan) boven 5.000 m² aan tuinbouwoppervlakte in serres (tarief D)

Openluchtrecreatieve bedrijven
•    Per vestiging met een oppervlakte tot 50.000 m²: 429 euro (tarief P)
•    Per vestiging met een oppervlakte van

meer dan 50.000 m² tot 100.000 m²: 1.072 euro (tarief Q)
meer dan 100.000 m² tot 200.000 m²: 2.745 euro (tarief R)

•    Per vestiging met een oppervlakte groter dan 200.000 m²: 2.745 euro verhoogd met 43 euro per 10.000 m²
(of gedeelte daarvan) voor de oppervlakte boven de 200.000 m² (tarief S)

Bij gebrek aan aangifte of bij een laattijdige of onnauwkeurige aangifte
De aanslag wordt van ambtswege gevestigd met een verhoging van maximaal 200% en met een minimum van 12
euro. (tarief Z)

Niet belastingplichtig
Een aantal rechtspersonen zijn niet belastingplichtig. Het gaat om de rechtspersonen vermeld in de artikelen 180 tot
en met 182 in het wetboek van de inkomstenbelastingen (1992).

Bezwaar aantekenen tegen dit aanslagbiljet?

Dat kan per e-mail naar belastingen@provincieantwerpen.be of per brief, gericht aan Deputatie van de provincie
Antwerpen, t.a.v. Belastingbezwaren, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
Let erop dat:

•    het provinciebestuur uw bezwaar ontvangt binnen de drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet (te
tellen vanaf de derde werkdag na de verzenddatum van het aanslagbiljet).

•    u de reden geeft waarom de aanslag volgens u niet terecht is.
•    u het kohierartikel vermeldt.
•    u uitdrukkelijk vraagt naar een hoorzitting als u uw bezwaar ook mondeling wilt toelichten.

Meer informatie?

U vindt het volledige belastingreglement op https://belastingen.provincieantwerpen.be.


