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MAANDELIJKS AANGIFTEFORMULIER
Onderneming

Gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies*
Waartoe dient dit formulier ?
In het kader van een gewestbelasting worden exploitanten van inrichtingen van toeristische logies (zoals bijvoorbeeld hotels,
kampeerterreinen en gastenverblijven) vanaf 1 februari 2017 belast. Elke exploitant is verplicht om een maandelijkse aangifte in
te dienen voor alle inrichtingen die hij of zij uitbaat.
Met dit formulier kan u aangifte doen voor uw inrichting, tenminste indien u zich voorheen heeft ingeschreven als natuurlijke
persoon die gebruik maakt van een ondernemingsnummer, of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon (bv. een bvba of
een nv).
Gebruik dit formulier enkel indien u geen toegang heeft tot ons online platform www.mytax.brussels.
Wat moet u doen ?
Voor uw maandelijkse belastingaangifte dient u de volgende stappen te ondernemen :


vul de gevraagde gegevens op de 2de en 3de pagina van dit formulier in ;



verstuur het ingevulde en ondertekende formulier via e-mail of per post;



doe uw aangifte op tijd, d.w.z. binnen de 31 dagen, te rekenen vanaf de laatste dag van de maand waarvoor de aangifte wordt
ingediend. Op die manier vermijdt u een ambtshalve heffing 1, wat de behandeling van uw dossier aanzienlijk vereenvoudigt ;



indien u meerdere inrichtingen van toeristische logies uitbaat, moet u deze procedure voor elke inrichting volgen.

Na elke aangifte ontvangt u een vraag tot voorafbetaling per post. Vermijd extra kosten, betaal op tijd.
Ter herinnering : om uw maandelijkse aangifte in te kunnen dienen, moet u uw inrichting van toeristisch logies eerst
inschrijven (zie inschrijvingsformulier beschikbaar op ons online platform www.mytax.brussels.)
Wat is het abattement en hebt u er recht op?
Een abattement is een vermindering van de belastbare basis. In het kader van deze belasting betekent dit dat overnachtingen door
minderjarige leden die deel uitmaken van een schoolgroep, niet in rekening gebracht worden voor de belasting.
Opgelet : om dergelijke abattement te genieten, moet u het volgende doen :
-

het correcte aanvraagformulier downloaden via ons online platform www.mytax.brussels;
het aanvraagformulier toevoegen aan uw aangifte. Dit moet zowel door de verantwoordelijke van de
schoolgroep als door uzelf ingevuld en ondertekend zijn.

Wilt u meer weten ?
Meer informatie kan u terugvinden op onze website www.fiscaliteit.brussels.

1 Ambtshalve heffing : indien de belastingaangifte niet of laattijdig ingediend wordt, gaat men uit van een situatie waarin de inrichting

van de belastingplichtige volledig bezet is.
“Brussel Fiscaliteit is de gebruikelijke benaming voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.
*Ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies.

1. Gegevens van de belastingplichtige
Naam

1- Voor een Belgische of buitenlandse rechtspersoon, geregistreerd bij de KBO2:
KBO-nummer (= Belgisch BTW-nummer)
2- Voor een buitenlandse rechtspersoon, niet geregistreerd bij de KBO :
Buitenlands BTW-nummer
Straat
Nr.

Postbus

PC

Stad (Gemeente)

Land
E-mail
Telefoonnummer (optioneel)
2. Inrichting en periode van aangifte
Afgekorte naam
Referentie
Nummer van 11 cijfers aangegeven op de inschrijvingsbevestiging van uw inrichting (begint met 3)

Type van toeristisch logies (kruis één van onderstaande opties aan) :
standaard toeristisch logies (standaardtarief)
kampeerterrein (verminderd tarief)
-

Periode van aangifte:
(maand)

2

(aanslagjaar)

Kruispuntbank van ondernemingen : www.economie.fgov.be

2

3. Aantal nachten voor aangifte
Vul het totaal aantal overnachtingen in :
(feitelijke bezetting van alle eenheden van logies, over de periode heen)

Vul het totaal aantal overnachtingen die een abattement genieten in :
(aantal onbelaste nachten, over de periode heen)

Totaal aantal belaste nachten

(= totaal aantal overnachtingen over de periode heen – totaal aantal nachten die mogelijk een abattement genieten)

4. Validatie
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Datum ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam en voornaam …………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening ………………………………………………………………………………………………………………………..
Brussel Fiscaliteit beheert uw gegevens overeenkomstig de geldende wetgeving. Uw gegevens worden uitsluitend ingewonnen en verwerkt met het
oog op de toepassing van de wet door Brussel Fiscaliteit. U heeft het recht uw persoonlijke gegevens te controleren en kosteloos te verbeteren indien
nodig. Bijkomende informatie hierover vindt u aan het loket bij Brussel Fiscaliteit en op de volgende website: http://fiscaliteit.brussels/privacy.
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