AANGIFTE AANSLAGJAAR 2018

Belasting op de onafgewerkte, gedeeltelijk of totaal onbewoonde, onuitgebate of
verwaarloosde gebouwen en de verwaarloosde terreinen langs de openbare weg
VG – INSCRIJVINGNUMMER:
FINANCIEN – Belastingen
Auguste Dansestraat 3
de
3 verdieping
1180 BRUSSEL
 02/348.68.57
Fax 02/348.65.37
E-mail: taxe_cultes@ukkel.brussels

Aanslagplaats : Ukkel,
De ondergetekende, NAAM : (in drukletters) : ----------------------------------------------------------------------Voornaam : (voluit geschreven) :----------------------------------------------------- ------------Nr. Nationaal Register of BTW : --------------------------------------------------------------Geboorteplaats en -datum : ---------------------------------------------------------- ---------Adres (volgens identiteitskaart):
Email :----------------------------------------------------------------------------------TEL- GSM----------------------------------Verklaart :
1) eigenaar te zijn van het gebouw, beschouwd als zijnde : (*) het onnodige schrappen)
(*) onafgewerkt - gedeeltelijk of totaal onbewoond - onuitgebaat of verwaarloosd
Sinds : ----------------------------Gevellengte van het gebouw : ------lopende M

x

Aantal niveaus :-------(uitgezonderd kelders, zolders en

zolderkamers)

Gebouw met drie of vier gevels op een achterin gelegen terrein : ------------------M2 bebouwde oppervlakte
Indien het gebouw gedeeltelijk onbewoond is, welke zijn de leegstaande niveaus?
□ Benedenverdieping
□ Vloeren………………………………. (Geef de onbezette vloeren)
Naam en adres van de personen die met U en uit welke hoofde, het eigendomsrecht delen :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Indien het gebouw of het terrein verkocht werd voor 01.01.2018 : - Verkoopdatum: -------------------------Naam en adres van de nieuwe eigenaar: ----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) eigenaar te zijn van het terrein beschouwd als onbebouwd of verwaarloosd : (onnodige
schrappen)

Sinds : ---------------------------------Strekkende meter langs de straatkant:--------------------------------------------M.
3) de belasting is niet verschuldigd om volgende redenen: (bewijzen tot staving)
- indien een milieuvergunningsaanvraag ingediend wordt. Deze procedure zal aangetoond worden
door het voorleggen van “het ontvangstbewijs van de volledig aanvraag“, door de overheid afgeleverd
aan de aanvrager;
- gebouw voorzien in een onteigeningsplan vastgesteld bij Koninklijk Besluit;
- de verwaarlozing vloeit voort uit een geval van overmacht;
- renovatiewerken, die regelmatig uitgevoerd werden, zijn ondernomen en worden verantwoord door
het voorleggen van rekeningen binnen de 30 dagen, volgend op de verzending van de vaststelling
betreffende het dienstjaar waarvoor de belasting verschuldigd is;
- gebouw verworven binnen het belastbare dienstjaar – datum van de aankoop : -----------------------------Deze aangifte moet ten laatste op
,teruggestuurd worden naar het
Gemeentebestuur van Ukkel, Dienst Financiën/Belastingen, op bovengemeld adres, waar aanvullende
inlichtingen kunnen bekomen worden, van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 12u30 en van 14u tot 16u30.
Indien deze aangifte niet teruggestuurd wordt binnen de vastgestelde termijn, of indien deze
onvolledig is, zal de belasting van ambtswege vastgesteld worden.
Waar en echt verklaard.
Opgemaakt te :

Hoedanigheid en handtekening van de aangever:
op :

BELASTINGREGLEMENT OP DE KEERZIJDE
Si vous désirez recevoir un exemplaire français, prière de le réclamer à l'Administration .

