Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Datum:
Aanwezig:

16 december 2019
Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, waarnemendburgemeester; Dirk Baekelandt, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen; Hilde
Stragier, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst; Bernard Heens, Luc
Caenepeel, Geert Debergh, Bart Vanacker, Carla Cardinael, Ward Dierickx, Lieve D’Haene,
Eddy Gryson, Bieke Dewaele, Jolien Deklerck, Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois,
Ivo Fonteyne, raadsleden; Jef Huyghe, algemeen directeur.

Openbare zitting – 3. Goedkeuring aanvullende belasting op de personenbelasting 2020-2025
De gemeenteraad
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen; gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op artikelen 464 tot en met 470/2 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019;
Gelet op het voorstel van het schepencollege om 8% aanvullende belasting op de personenbelasting te
vestigen;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van rendabele belastingen;
Gehoord de tussenkomst van waarnemend burgemeester Wieland De Meyer.
Gaat over tot de stemming.
Besluit: – met algemene stemmen –
Artikel 1.
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente Heuvelland op 1 januari van het aanslagjaar.
Artikel 2.
De belasting wordt vastgesteld op 8% van het volgens het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is 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 geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.
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Artikel 4.
Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
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