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Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB): dienstjaren 2016-2019

DE GEMEENTERAAD:
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele belastingen;
Gelet op artikel 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
Gelet op artikels 186-187 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Op de voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen;
Met eenparigheid van stemmen;
ART.1.- Er wordt voor de dienstjaren 2016 tot en met 2019 een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het dienstjaar.
ART.2.- De belasting wordt vastgesteld op 8 Vo van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting verschuldigd
is voor hetzelfde dienstjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in
het aan het dienstjaar voorgaande jaar.
ART.3.- De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door toedoen van het bestuur van de
directe belastingen geschieden overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 469 van het wetboek van
de inkomstenbelastingen.
ART.4.- Het besluit van 24 januari 2013: Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de staat
— dienstjaren 2013-2019, wordt ingetrokken per 1 januari 2016.
ART.5.- Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
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