Aangifteformulier: Belasting op onbebouwde bouwgronden en
onbebouwde kavels, aanslagjaar 2019
Indien de aangifte niet volledig ingevuld of ondertekend is, zal een ambtshalve verhoging van
20% toegepast worden!

Identificatiegegevens van de belastingplichtige:
Naam:
Adres:
Telefoon:
E-mail:

……………………………………………….……………
……………………………………………….……………

Identificatiegegevens van het belast goed:
Afdeling:

Perceelbreedte (m):
m
Opgelet:

Sectie:

Perceelnummer:

Nummer verkaveling:

Lotnummer:

Belast goed gelegen in kleinstedelijk gebied Beringen:

Per belast goed dient er een afzonderlijke aangifte ingevuld te worden
Indien de perceelsbreedte niet correct is, moet een opmetingsplan toegevoegd worden

Was u op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar van bovenvermelde eigendom? (aanduiden
wat van toepassing is)

□ JA
□ Ik ben volle eigenaar
□ Ik ben mede-eigenaar (vul onderstaande tabel in of voeg een afzonderlijke lijst bij)
Indien de tabel van mede-eigenaars of eigendomsverdeling niet volledig ingevuld is, zal
er met
een eigendomsaandeel van 1 gerekend worden
Naam mede-eigenaar(s)

Adres

Eigendomsverdeling

Indien het belast goed op 1 januari van het aanslagjaar bebouwd en/of bewoond is, gelieve de
datum van domiciliëring in te vullen of bewijsstukken van bebouwing van het perceel voor te
leggen:

□ NEEN
Datum verkoop/schenking van het goed (datum op de authentieke akte):
Notaris die de akte verleden heeft:
Identificatiegegevens van de nieuwe eigenaar(s):
Naam
Adres

Mogelijke Vrijstellingen
(Dit dient volledig ingevuld te worden zoniet zal een ambtshalve verhoging van 20% toegepast
worden)
Ik kom in aanmerking voor een vrijstelling:

□ NEEN
□ JA, want van de activeringsheffing zijn oa vrijgesteld:
□ De eigenaars van één enkele onbebouwde

bouwgrond of onbebouwde kavel in
woongebied. (Let op: Indien u meerdere gronden in uw bezit heeft, moet deze vrijstelling
aangeduid worden op de grond met de kleinste belastingaanslag)

□ Door de overheid erkende jeugd- en sportverenigingen.
□ Ouders beperkt tot één onbebouwde kavel of tot één onbebouwde bouwgrond in
woongebied per inwonend kind dat op 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 30
jaar nog niet heeft bereikt en op voorwaarde dat die kinderen nog geen onbebouwde
kavel in woongebied, een onbebouwde bouwgrond in woongebied of een bebouwd
onroerend goed waarop zich één of meerdere woningen bevinden in volle of medeeigendom (>25%) bezitten. (Verklaring op eer toevoegen, een voorbeeld hiervan kan u
terug vinden op de website van de stad Beringen via volgende link
http://www.beringen.be/nl/product_catalog/record/893/aangifteformulierenbelastingen-en-invorderingen.html)

Opmerkingen
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Akkoord verklaard met bovenstaande aangifte,
te ………………………………, op ………………………2019

…………………………………………………………….
(handtekening en naam van de aangever)

