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AANGIFTEFORMULIER BELASTING OP DE HUIS-AAN-HUIS 

VERSPREIDING VAN NIET-GEADRESSEERDE DRUKWERKEN 

EN VAN GELIJKGESTELDE PRODUCTEN 
Volgens gemeenteraad 16 december 2019 

 

 

Te sturen naar: 

 

 Gemeente Zwevegem 

 Financiële dienst 

 Blokkestraat 29 bus 1 

 8550 Zwevegem 

 Fax: 056/76 55 68 

 financien@zwevegem.be 

Vak voorbehouden voor de administratie 

 

 

VAK I  Identificatie van de belastingplichtige 

Naam belastingplichtige  

Straat + nummer  

Gemeente  

E-mail  

Telefoon  

Ondernemingsnummer  

 

VAK II Facturatiegegevens 

Naam  

Straat + nummer  

Gemeente  

E-mail contactpersoon  

Telefoon contactpersoon  

Ondernemingsnummer  
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VAK III Gegevens voor de berekening van de belasting 

 

Benaming van het blad of folder = 

 

 

 

Kalenderweek van de verspreiding = 

 

 

 

Gewicht (gram) = 

 

 

 

Tarief = 

 

 

    < 11 gram   niet van toepassing 

   11-19 gram  0,03 €/bedeeld exemplaar 

   20-49 gram  0,05 €/bedeeld exemplaar 

   50-99 gram  0,07 €/bedeeld exemplaar 

100-499 gram  0,10 €/bedeeld exemplaar 

500-999 gram  0,40 €/bedeeld exemplaar 

  >1.000 gram  0,75 €/bedeeld exemplaar 

 

 

Aantal bedeelde exemplaren = 

 

 

 

Zijn deze criteria voor vrijstelling van 

toepassing? 

 

 kosteloze verspreiding van drukwerken 

beperkt tot en met een maximum van 10 gram 

 periodieke verspreiding van niet-

geadresseerd drukwerk, die voor minstens 

75% van de oppervlakte bestaat uit diverse 

advertenties van ondernemingen met een 

hoofdactiviteit in Zwevegem en die gratis de 

gemeentelijke info in hun publicatie afdrukken 

 twee publicaties per jaar van sport-, jeugd- 

en socio-culturele verenigingen, erkende feest 

comités, onderwijsinstellingen en politieke 

partijen dit voor zover deze 

verenigingen/instellingen/organisaties hun 

hoofdactiviteit hebben op Zwevegems 

grondgebied. De publicaties die in aanmerking 

genomen worden voor de vrijstelling zijn de 

eerste twee die verspreid worden. 
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 publicaties die namens politieke partijen of 

groeperingen die een lijst indienden, verspreid 

worden ter gelegenheid van wettelijk of 

decretaal voorziene verkiezingen, in een 

periode ingaande op de datum vastgesteld 

voor het indienen van de voordrachten tot en 

met de verkiezingsdatum 

 

 

VAK IV  ONDERTEKENING 

Voor waar en echt verklaard, 

(datum en handtekening) 

 

 

 

 

 

 


