Stad Antwerpen
Financiën, vaststelling fiscaliteit
Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Aangifte in de belasting op overnachtingen in de toeristische logies
Gegevens exploitant:
Ondernemingsnummer (indien van toepassing): ……………………………………………
PRS-nr: ………………………………………………………………………………………
Naam: …………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………
E-mailadres: ...……...………………………………………………………………………...

Ik wil in de toekomst via dit emailadres gecontacteerd worden:  ja

 nee

Telefoonnummer: …………………………………………...……………………………….
Gegevens toeristische logies:
Naam: ……………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………
Type toeristische logies:

 kamergerelateerde logies

 terreingerelateerde logies

Periode waarvoor aangifte geldt:
Jaar: ……………………
Kwartaal:  eerste (jan-maart)  tweede (april-juni)  derde (juli-sept)  vierde (okt-dec)
Gegevens overnachtingen in dit kwartaal:
Totaal van het aantal overnachtingen, door bezoekers jonger dan 12 jaar*: ……………………
Totaal van het aantal overnachtingen, door bezoekers vanaf 12 jaar: …………………………
Een overnachting = iedere nacht dat een toeristisch logies ter beschikking staat van een bepaalde toerist.
Een verblijf van 1 nacht door 2 personen geldt dus als 2 overnachtingen
Een overnachting die gestart is in kwartaal N en geëindigd in kwartaal N+1 wordt beschouwd als een
overnachting die heeft plaatsgevonden in kwartaal N+1.
* De overnachtingen van toeristen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld.

Ik verklaar dat deze aangifte correct en volledig is ingevuld.
Datum: ………………

Handtekening:

Naam, voornaam en hoedanigheid:
……………………………………………………
De aangifte moet ten laatste 14 dagen na afloop van elk kwartaal worden ingediend.
Dit kan via één van de volgende kanalen:
o e-mail: bedrijfsbelasting@stad.antwerpen.be;
o post: College van burgemeester en schepen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen
college@stad.antwerpen.be

Informatie over de belasting
Meer informatie vindt u op www.ondernemeninantwerpen.be  E-loket  Belastingen en retributies 
Belasting op overnachtingen in toeristische logies.
U kan ons ook contacteren via bovenstaande contactgegevens of telefonisch op 03 338 85 14 of 03 338 65 44.

Informatie over het uitbaten van toeristische logies
Voor meer informatie of specifieke vragen met betrekking tot uw uitbating kunt u zich richten tot de
Antwerp Hotel Association (www.antwerphotelassociation.com) voor hotels en de Gilde der Antwerpse
Gastenkamers (www.gastenkamersantwerpen.be) voor gastenkamers en vakantiewoningen.
Ieder toeristisch logies in Vlaanderen is verplicht vergund of aangemeld te zijn. Indien dit nog niet het
geval is of wanneer u meer informatie wenst, gelieve dan contact op te nemen met het Departement
Internationaal Vlaanderen (www.vlaanderen.be/int/logies).

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen
college@stad.antwerpen.be

