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STAD MECHELEN
BELASTING OP SPORTWEDSTRIJDEN, FILMVOORSTELLINGEN EN
CIRCUSGEZELSCHAPPEN
Vergadering van 25 juni 2013.
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 stad streeft naar de optimalisering van cultuurparticipatie bij de
inwoners van de stad en de culturele ontplooiing van de stad en derhalve de live-culturele
evenementen niet belast;
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 augustus 2013, en voor een periode eindigend op 31
december 2019, wordt een belasting geheven op sportwedstrijden in het kader
van een nationale of een internationale competitie, filmvoorstellingen en
voorstellingen van reizende circusgezelschappen op het grondgebied van de
stad.
Artikel 2 - De belasting is verschuldigd door diegene, die gewoonlijk of bij gelegenheid, op
het grondgebied van de stad sportwedstrijden in het kader van een nationale of
een internationale competitie, of filmvoorstellingen en/of voorstellingen van
reizende circusgezelschappen organiseert.
Artikel 3 - De belasting bedraagt:
a) voor sportwedstrijden in het kader van een nationale of een internationale
competitie:
0,50 euro per betalende toeschouwer per sportwedstrijd.
Als betalende toeschouwer wordt beschouwd een persoon die de wedstrijd
kan bijwonen mits voorlegging van een betaalde toegangskaart of een
betaald abonnement.
De eerste 500 toeschouwers per wedstrijd zijn vrijgesteld van deze belasting.
b) voor filmvoorstellingen:
0,30 euro per betalende bezoeker per filmvoorstelling.
c) voor voorstellingen van reizende circusgezelschappen:
200 euro per voorstelling.
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Artikel 4 - De belastingplichtige ontvangt per maand 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.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden,
uiterlijk binnen de 30 dagen na het verstrijken van elk maand, aan het
stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijk gegevens ter beschikking te
stellen.
Artikel 5 - 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 6 - 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 7 - 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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