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4.

Aanvullende belasting op personenbelasting - aanslagjaar 2020 - goedkeuring

Aanleiding en context
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanvullende belasting op de personenbelasting
voor het aanslagjaar 2020 goed te keuren.
Motivering
De financiële toestand van de gemeente blijkt uit de financiële nota van het meerjarenplan
2020-2025. Om in haar financiering te voorzien, dient de gemeenteraad te beslissen over de
aanvullende belasting op de personenbelasting. Het college van burgemeester en
schepenen stelde in zitting van 20 november 2019 voor om de aanvullende belasting op de
personenbelasting te tarifiëren op 8 % voor aanslagjaar 2020. Dit is hetzelfde als voor
aanslagjaar 2019.
Juridische gronden
•
•

Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, 14° Decreet Lokaal Bestuur
Andere
◦ Art. 465 tot en met 470 bis Wetboek Inkomstenbelasting
◦ Art. 286, § 1, 1° Decreet Lokaal Bestuur

Financiën
De beslissing heeft financiële gevolgen.
Raming of bedrag
Actie
Jaarbudgetrekening
Visum

4.004.258 euro
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Artikel 1
De gemeenteraad besluit om voor het aanslagjaar 2020 een aanvullende belasting te
vestigen ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van
het aanslagjaar. Dit besluit treedt vandaag in werking.
Artikel 2
De belasting wordt vastgesteld op 8 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze
belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft
verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
Artikel 3
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het
bestuur der directe belastingen gebeuren, overeenkomstig de bepalingen vervat in de
artikelen 466 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
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