
Stad Brussel

Belastingaangifte - Dienstjaar : 2022

Referentie :

Gelieve deze aangifte in te vullen na kennisneming van het reglement (beschikbaar op aanvrag of op de
website : www.brussel.be/gemeentebelastingen) en deze voldoende gefrankeerd terug te zenden vóór :

Het detail van de oppervlakten moet vermeld worden in de bijlage (keerzijde) bij de huidige aangifte.
De vermoedelijke oppervlakte werd door de administratie opgemaakt op basis van uw laatste aangifte
en/of de bevindingen van een routine- onderzoek. Indien deze oppervlakte overeenstemt met de
werkelijkheid, vul dan vak <2021> niet in en vervolledig enkel vak <Z>. Zoniet vul dan de aangegeven
oppervlakte in dm² (m² + 2 cijfers) in.
Bij gebrek aan aangegeven waarde in vak <2021>, zal het vermoedelijk aantal in vak <2020> gebruikt
worden als aanslaggrond voor de berekening van de belasting.

Aanslagplaats :

<2022> :<2021> :

nr voorbehouden aan de Administratie :

oppervlakte van de niet-lichtgevende uithangborden

<2021> : <2022> :

BELASTING OP UITHANGBORDEN :

De persoonsgegevens worden verzameld overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 van het Europees

Parlement en de Raad van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Het aantal gegevens is beperkt en wordt enkel behandeld om de opdrachten te vervullen die aan de Stad Brussel door

de ordonnanties van 3 April 2014 en 12 februari 2015 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen

inzake gemeentebelastingen werden toevertrouwd.

Als u veronderstelt te kunnen genieten van één van de vrijstellingen voorzien in het reglement, meld er de reden van

(a, b, c, d of e) en voeg bij de aangifte de nodige bewijsstukken. Het indienen van een aanvraag om vrijstelling

ontslaat u niet van het invullen en terugzenden van deze aangifte.

Gelieve hieronder de gewenste verbeteringen aan te brengen in de identiteitsgegevens , of elke andere wijziging

(aanslagplaats, domicilie, datum stopzetting, enz.).

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

< Z> De ondergetekende bevestigt dat de verklaring conform is met de werkelijkheid.

Naam van de ondertekenaar :..................................................In hoedanigheid van :.................................................

Activiteit :............................................................................. Onderemingsnr/Rijksregisternr :............................................

Telefoonnummer :.................................................................e-mail adres:.............................................................

Datum :................................................................................ Handtekening :..........................................................

Voor alle inlichtingen : tel (02) 279 59 29 - fin.tax@brucity.be
Administratief centrum van de Stad Brussel - Anspachlaan 6 - 1000 Brussel

oppervlakte van de lichtgevende uithangborden



 


