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STAD MECHELEN
BELASTING OP BANKAUTOMATEN
Vergadering van 27 mei 2014.
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Overwegende dat de installatie van bankautomaten een toeloop van publiek kan
veroorzaken met daarbij gepaard gaande overlast van aan- en oprijdend verkeer, waarbij er
een verhoogde onveiligheid ontstaat;
Overwegende dat het toezicht op deze overlast voor de stad een verhoogde kost met zich
meebrengt;
Overwegende dat het verantwoord is om met de invoering van dit belastingreglement de
kosten te financieren en de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaand reglement d.d. 26 maart
2013.
BESLUIT :
Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december
2019, wordt een belasting geheven op bankautomaten.
Deze belasting is van toepassing op alle bankautomaten die door financiële
instellingen, die een vestiging hebben op het grondgebied van de stad, ter
beschikking worden gesteld van hun cliënteel.
Als bankautomaat wordt beschouwd: een toestel dat volautomatisch werkt en het
cliënteel o.a. in de mogelijkheid stelt geldopnemingen en/of spaar- of
betaalverrichtingen te doen en/of bankuittreksels op te vragen.
Onder financiële instelling moet worden verstaan: elke bank-, financiering- of
kredietinstelling, spaarbank of wisselkantoor en elke andere inrichting die zich
met bank- of financieringsactiviteiten inlaat.
Artikel 2 - De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens
handelsnaam, logo of embleem, de in artikel 1 bedoelde automaten worden
geëxploiteerd.
Artikel 3 - De belasting wordt vastgesteld op 500,00 euro per bankautomaat per jaar.
Artikel 4 - De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd, welke ook de
datum is van ingebruikstelling van de bankautomaat.
Bij overname van de instelling is de overnemer eveneens belastingplichtig.
Artikel 5 - De belastingplichtige ontvangt vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier
dat door hem behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde
vervaldatum, moet worden teruggestuurd.
Aangiften kunnen per post, via fax of via elektronische toezending ingediend
worden.
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De belastingplichtigen zijn tevens gehouden, binnen de acht dagen na het
plaatsen van een nieuwe bankautomaat, bij een per post aangetekend schrijven
of een tegen ontvangstbewijs afgegeven bericht aangifte te doen bij het college
van burgemeester en schepenen.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden,
uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het aanslagjaar, aan het
stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijk gegevens ter beschikking te
stellen.
Artikel 6 - Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn in dit reglement, of ingeval van
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige,
kan de belasting ambtshalve gevestigd worden mits inachtneming van de in
artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
voorziene bepalingen.
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging worden
toegepast van 50 % en afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden
vermeld.
Artikel 7 - De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de
geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 8 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.
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