AANVRAAG TOT GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN HET GEMEENTELIJK AANDEEL
VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING TEN GUNSTE VAN DE LOKALE HANDELAARS DIE
HUN HANDELSZA(A)K(EN) HEBBEN MOETEN SLUITEN INGEVOLGE DE
GEZONDHEIDSMAATREGELEN IN DE STRIJD TEGEN COVID-19
DIENSTJAAR 2020
FINANCIËN
Ondergetekende,
Naam: ………………………………………………………..……… Voornaam: ………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………… Telefoon: …………………………………………………………..
Hoedanigheid: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Geldig gemachtigd om de uitbater van de hierboven beschreven handelsactiviteit te vertegenwoordigen, verklaart kennis
genomen te hebben van het reglement houdende economische steunmaatregelen ten gunste van de lokale handelaars in het
kader van de crisis van het coronavirus via de gedeeltelijke terugbetaling van het gemeentelijk aandeel van de onroerende
voorheffing en vraagt hierbij de toekenning van deze terugbetaling voor het dienstjaar 2020.
Naam van de handelszaak: ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres van de handelszaak: …………………………………………………………………………………………………………………
Registratienummer bij de KBO (of btw-nummer): ……………………………………………………………………………………..
Beschrijving van de handelsactiviteiten: …………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer waarop de terugbetaling verricht mag worden:
IBAN-rekening: BE……………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam van de begunstigde van het rekeningnummer: ……………………………………………………………………………………

De aanvrager die zich bevindt in de toestand beschreven in artikel 1 van het reglement moet de volgende documenten
toevoegen:
-

-

Een kopie recto-verso van het aanslagbiljet kohieruittreksel inzake onroerende voorheffing met betrekking tot het
juiste aanslagjaar (2020).
Het betalingsbewijs van de onroerende voorheffing.
Het bewijs van verkrijgen van de gewestelijke premie wegens de sluiting van hun handelszaak ingevolge de
beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.
OF
Voor de uitbaters van een nieuwe handelsactiviteit of die niet genoten hebben van de voornoemde premie, de documenten
vermeld in artikel 4 §4 van het reglement.
Voor de huurder die de onroerende voorheffing niet rechtstreeks betaalt, maar bij wie die rechtstreeks
doorberekend wordt in zijn huur: elk document dat deze doorberekening aantoont, alsook het aandeel (%) van de
onroerende voorheffing die verschuldigd is voor de handelszaak (huurcontract, verklaring op eer van de eigenaar), een
kopie recto-verso van het aanslagbiljet kohieruittreksel van de eigenaar inzake onroerende voorheffing met betrekking tot
het juiste aanslagjaar (2020) en het betalingsbewijs ervan.

De onderhavige aanvraag moet behoorlijk ingevuld, gedateerd, ondertekend en met de gevraagde bijlagen
teruggestuurd worden naar het gemeentebestuur van Ukkel, dienst Financiën (Taksen), Jean Vander Elstplein 29 te
1180 Ukkel, of per mail naar belastingen.premies@ukkel.brussels.
U kunt bijkomende inlichtingen krijgen via 02/348.66.37 of via belastingen.premies@ukkel.brussels.
De aanvrager bevestigt dat de hier bovengemelde gegevens voor waar en echt zijn en verbindt zich ertoe om elke wijziging
betreffende deze aanvraag onmiddellijk aan de dienst Financiën te melden.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de juistheid van de geleverde informatie te controleren.
Handtekening van de aanvrager:
Gedaan te:

Op:

Reglement op de keerzijde

