Vereenvoudiging

Contact

De horecabelasting betekent een enorme administratieve

De vernieuwde,

vereenvoudiging. De horecabelasting bundelt vanaf

vereenvoudigde

1 januari 2015 namelijk zeven reglementen in één.
Voor vragen over belastingen:

Horecabelasting

•

Vestiging

Financiën - Vaststelling fiscaliteit

•

Drijfkracht

Afdeling bedrijfsbelastingen

•

Terrassen

Jaarlijks

•

Vaste reclame

1 aangifte

bedrijfsbelasting@stad.antwerpen.be

•

Vertoningen en vermakelijkheden

1 aanslag

Tel. 03 338 65 44

•

Privéclubs

•

Tapperijen

Tarieven

vanaf 2015
in een notendop

Postadres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Voor vragen over horeca:
Loket: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen

De eerste 100 m²

250 euro

101-300 m²

+ 2,50 euro/m²

301-500 m²

+ 2,30 euro/m²

> 500 m²

+ 0,84 euro/m²

Voorbeeld: voor een zaak met een vestigingsoppervlakte van 550 m²:
Eerste 100 m² = 250 euro
+ (200 m² x 2,50 euro) = 500 euro
+ (200 m² x 2,30 euro) = 460 euro
+ (50 m² x 0,84 euro) = 42 euro
TOTAAL = 1.252 euro

Terrasgedeelte
In een bovenlokale horecakern

40 euro/m²

Op een andere locatie

20 euro/m²

Bijkomende forfaits
Danshoreca ≤ 100 personen

5.585 euro

Danshoreca > 100 personen

8.920 euro

Privéhorecagelegenheid

7.200 euro

Elke werkdag open van 9 tot 12 uur
Postadres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
bedrijvenloket@stad.antwerpen.be
Tel. 03 338 66 88
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Bedrijvenloket

Vestigingsgedeelte

Iedere horecagelegenheid met actief ondernemingsnummer op 1 januari
is belastbaar. Lees het belastingreglement voor het volledig overzicht van
tarieven, bepalingen en eventuele vrijstellingen.
www.ondernemeninantwerpen.be/horecabelasting

03 338 66 88

De horecabelasting: een overzicht

STA R T H I E R

Is 1 van volgende stellingen van toepassing?
In mijn zaak is horeca de hoofdactiviteit*
Mijn zaak is een privéhorecagelegenheid
Mijn zaak is een danshorecagelegenheid

JA

JA

U moet een aangifte doen
voor de horecabelasting voor
uitbatingen met uitsluitend
horeca-activiteiten
en gelijkgestelden.

U bent vrijgesteld voor de
belastingen op vestiging,
drijfkracht, uitstallingen
en vaste reclame.

VRIJGESTELD
HORECA

Er geldt een vrijstelling van één jaar voor
horecagelegenheden die starten in panden die opgenomen
zijn in het stedelijk leegstandsregister én gelegen zijn in
een bovenlokale strategische horecakern.

WC
Daarnaast geldt er een vrijstelling voor het terrasgedeelte
als (een gedeelte van) het terras niet geplaatst kan
worden omwille van werken van openbaar nut.

OPSLAG
KEUKEN
TERRAS

PRIVÉTERREIN
bv. tuin zonder terras

PARKING

!

TERRAS

U moet een aangifte doen
voor de horecabelasting voor
uitbatingen met onder meer
horeca-activiteiten.

Alles wat niets te maken heeft met
de horeca-activiteiten, geeft u aan
met andere aangifteformulieren.

UITSTALLING

TERRAS

WINKEL

HORECA

WC
OPSLAG
KEUKEN
TERRAS

PRIVÉTERREIN
bv. tuin zonder terras

U moet geen aangifte doen
voor de horecabelasting
maar mogelijk wel voor andere
bedrijfsbelastingen. Surf naar
www.ondernemeninantwerpen.be
voor meer informatie.

!

Niet aan te geven bij de horecabelasting:
de maatschappelijke zetel van de
horecazaak (tenzij ook op dat adres
horeca-activiteit is). De aangifte hiervoor
gebeurt via de andere belastingen die van
toepassing zijn op ondernemingen.

Voor de aangifte van
pop-upzaken en andere tijdelijke
horeca-activiteiten, surf naar
de ondernemerswebsite.

PARKING

maar mogelijk wel voor andere
bedrijfsbelastingen. Surf naar
www.ondernemeninantwerpen.be
voor meer informatie.

NEE

* Afhankelijk van het doel van de onderneming, de omzet,
de beschikbare oppervlakte, ...

NEE

U moet geen aangifte doen
voor de horecabelasting

Is het
horecagedeelte
20 m² of groter?

NEE

= de aan te geven oppervlakte voor het terrasgedeelte van de horecabelasting

JA

•
•
•

= de aan te geven oppervlakte voor het vestigingsgedeelte van de horecabelasting

Biedt uw zaak tegen betaling
voeding en/of dranken aan
om ter plaatse te nuttigen?
EN / OF
Biedt uw zaak toeristische
logies aan?

Surf naar
www.ondernemeninantwerpen.be
voor meer informatie over belastingen.

