Belastingsaangifte voor verspreiding
van reclamedrukwerk
Stad Mechelen
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
ond. nr. 0207.499.430
Departement Financiën |
Dienst Belastingen en Inningen
Bezoekadres: Huis van de Mechelaar (enkel op afspraak)
Reuzenstraat 1 – 2800 Mechelen
T 015 29 78 78
e-mail: stadsbelastingen@mechelen.be
website: www.mechelen.be

Hoe moet ik aangifte correct indienen?
Stuur dit formulier binnen veertien dagen na de verspreiding van het reclamedrukwerk, op de
openbare weg of bij huis-aan-huis bedeling, terug naar de dienst belastingen en inningen.
Laattijdige inzending geeft aanleiding tot het vestigen van een aanslag van ambtswege met verhoging.
Voeg bij de aangifte steeds een voorbeeld van het reclamedrukwerk of het daarmee gelijkgesteld product.
Als een reclamedrukwerk meermaals per jaar wordt verspreid dan mag de aangifte worden ingediend voor de periode van maximum één jaar en dit binnen de veertien dagen na de eerste
verspreiding.
Elke eerste bedeling per jaar is gratis, maar dient wel aangegeven te worden!
Welke regelgeving is van toepassing op dit formulier?
Het belastingreglement op het huis-aan-huis en op de openbare weg verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten kan u nalezen op de website:
https://www.mechelen.be/belasting-op-reclamedrukwerk-op-de-openbare-weg-en-huis-aanhuis-verspreiding

Administratieve gegevens
1

Vul de gegevens in van de belastingplichtige natuurlijke- of rechtspersoon
Dit is de persoon die opdracht geeft aan de drukker voor het aanmaken van de reclame of de
uitgever of de verspreider of de persoon onder wiens handelsnaam, logo of embleem de reclame wordt gevoerd.
naam
straat

nr/bus

postnummer

gemeente

telefoon
Geef het ondernemingsnummer of rijksregisternummer voor natuurlijke personen.
ondernemingsnummer
Rijksregisternummer

.

.
-

-

2

Geef de informatie over het verspreide reclamedrukwerken of gelijkgestelde
producten.
Reken bij een ander formaat van drukwerk om naar A4 formaat (1 A3 = 2 A4)
Week
nr.

3

Aantal
verspreide
exemplaren

≤4 bladen
A4

> 4 bladen
≤ 16 bladen
A4

> 16 bladen
A4





























































titel op het drukwerk

In welke wijken is het reclamedrukwerk of gelijkgesteld product verspreid?
De bijhorende straten kunnen worden opgevraagd bij de dienst belastingen en inningen en zijn
beschikbaar op de website.

4

 Heel de stad Mechelen
 Antwerpse- Liersesteenweg (Mechelen Noord)

 Leest

 Battel

 Muizen - Leuvensesteenweg

 Centrum

 Nekkerspoel

 Heffen

 Tervuursesteenweg

 Hombeek

 Walem

 Mechelen-Zuid

Is er een voorbeeld van het reclamedrukwerk of het daarmee gelijkgesteld product
toegevoegd?

 ja

 nee

De ondertekening
dag

maand

jaar

handtekening
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