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16.

Aanvullende personenbelasting 2020-2025

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een
beslissing van hun raad;
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
BESLUIT: eenparig.
art. 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 op 1 januari van het aanslagjaar.
art. 2
De belasting wordt vastgesteld op 5,8 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de
inkomstenbelasting 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.
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art. 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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