
   PROVINCIE NAMEN - ARRONDISSEMENT DINANT - GEMEENTE HASTIERE
                   VERPLICHT EN ZO SNEL MOGELIJK TERUGSTUREN NAAR:
             "Administration Communale - Service taxes - 5540 Hastière" -  082/643.215 - taxes@hastiere.be

    DIRECTE BELASTING OVER DE TWEEDE WONING : AANGIFTEFORMULIER

Ik ondergetekende:

Naam (en voornaam):

Straat  Nummer:  Bus:

Postcode:   Plaats - Land:

Geboortedatum: / / Telefoonnummer :

Verklaar: (de juiste keuze hieronder invullen) E-mail:

eigenaar van de grond en van het goed te zijn vanaf: / /

eigenaar van het goed te zijn vanaf: / /

eigenaar van de grond te zijn vanaf: / /

eigenaar van de grond te zijn en de woonwagen te hebben geplaast op: / /
(in geval van aankoop moet de datum van het verlijden van de akten vermeld worden)

van een woning gelegen te (gemeente Hastiere):

Postcode: Dorp:

Eventueel domein:

Adres:

Nummer: Bus:

Verklaar: voor deze woning in de bevolkingsregister van de Gemeente Hastière niet ingeschreven zijn.

Verklaar: (schrappen wat niet past)

Eigenaar van deze tweede woning te zijn (in dit geval niet het volgende tabel invullen)
De huurder van deze tweede woning is :
De huuder van deze hoofdwoning is:

Naam (en voornaam):

Straat  Nummer:  Bus:

Postcode:   Plaats - Land:

Verklaar dat ik de bepalingen van de voorschriften op de achterzijde hiervan heb gelezen.

Opgesteld te ……….……..............., op / / Handtekening:

Zie terug



Uittreksel uit de gemeentelijke regeling van de belasting op tweede woningen

Artikel 4 :

    De belasting is vastgesteld op € 300,00 per tweede verblijf.

Artikel 6 :

   -De belastingplichtige moet aan de gemeentelijke administratie alle nodige elementen voor belastingheffing doorgeven,

dit uiterlijk in de maand van de opdracht voor gebruik als tweede verblijfplaats van het belastingjaar.

   -Deze verklaring kan elk jaar stilzwijgend worden verlengd totdat de belastingbetaler deze intrekt.

   -Overeenkomstig artikel L3321-6 van de code voor lokale democratie en decentralisatie houdt niet-aangifte binnen de 

voorgeschreven termijn, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte de automatische inschrijving van de belasting in.

In dit geval wordt de belasting met 100% verhoogd (€ 300,00).

 


