AANVRAAG VAN EEN COMPENSATIEPREMIE INGEVOLGE DE
VERHOGING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN
INZAKE DE ONROERENDE VOORHEFFING.
DIENSTJAAR 2018

FINANCIEN

De ondergetekende(n),
De h. …………………………………………………………… Mevr.………………………………………………………………………
Rijksregisternummer …………………………………………. Rijksregisternummer …………………………………………………….
Woonplaats …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer ……………………………………………… E-mail ……………………………………………………………………..

Rekening IBAN:

B E

Verklaart(verklaren) kennis te hebben genomen van het reglement inzake de toekenning van een compensatiepremie ingevolge de verhoging van de gemeentelijke opcentiemen inzake de onroerende voorheffing en vraagt(vragen) hierbij de premie
aan voor het dienstjaar 2018.

De aanvrager(s) die zich bevindt(bevinden) in de toestand zoals beschreven in artikel 2 § 1.1 van het premiereglement,
moet(en) het volgende toevoegen:
-

een kopie van het aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing met betrekking tot het aanslagjaar zelf (2018);
een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van het voorgaande aanslagjaar (aanslagjaar 2017 –
inkomsten 2016);

De aanvrager(s) verklaart(verklaren) op erewoord:
-

het goed waarvoor de premie wordt aangevraagd persoonlijk en volledig te bezetten, met uitsluiting van elke andere verhuring of terbeschikkingstelling van het geheel of een gedeelte ervan.
geen houder te zijn van een zakelijk recht op een andere onroerend goed in België en in het buitenland;

Deze aanvraag moet behoorlijk ingevuld, gedateerd, ondertekend en vergezeld van de gevraagde bijlagen binnen de
zes maanden vanaf de datum van het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing teruggestuurd worden naar het
Gemeentebestuur van Ukkel, Dienst Financiën, Auguste Dansestraat 3 (3de verdieping) te 1180 Ukkel, waar bijkomende inlichtingen verkregen kunnen van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 en van 14 tot 16.30 uur op 02/348.66.56 of via
belastingen.premies@ukkel.brussels

De aanvrager(s) bevestigt(bevestigen) dat de hier bovengemelde gegevens voor waar en echt zijn en verbindt(verbinden) zich
ertoe om elke wijziging betreffende deze aanvraag onmiddellijk aan de dienst Financiën te melden.
Het gemeentebestuur heeft het recht om de juistheid van de overgemaakte inlichtingen na te gaan.
Handtekening van de aanvrager(s):
Opgemaakt te :

Op :

Reglement op de keerzijde

